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Týden od 6. do 12. íjnaLekce 2

2

Nehemjáš: 
jeho doba a poslání
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 hroz-
ný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k t m, kdo t  milují a zachovávají tvá p ikázá-
ní.‘“ (Neh 1,4.5)

V době, o které budeme hovořit, se už do Judska vrátily dvě skupiny Izraelců. Alespoň čás-
tečné se tak již naplnilo Boží zaslíbení dané izraelskému národu. 

Bůh si však na návrat připravoval ještě jednu skupinu lidí. Tato poslední skupina zajatců 
měla pomoci vyřešit problém, který v Judsku vznikl. Přestože se první dvě skupiny vrátily 
s cílem obnovit Jeruzalém a podařilo se jim dokončit část tohoto projektu, obnovu chrámu, 
vzhledem k rostoucímu odporu okolních národů ostatní práce ustaly. Lidé z okolí nechtěli, 
aby Izraelci budovali město a jeho opevnění. Obávali se totiž, že by se Izraelci mohli stát 
mocným národem, jakým kdysi byli (Ezd 4,6–24). Návrat Izraelců proto považovali za své 
ohrožení a snažili se ze všech sil zastavit jejich odhodlání pro obnovu Jeruzaléma. Bůh však 
nepovolává svůj lid proto, aby ho pak opustil uprostřed realizace toho, k čemu je povolal. Bůh 
si proto připravil člověka jménem Nehemjáš, který měl uskutečňovat Boží vůli a naplňovat 
Boží záměry. Právě jeho usilování se budeme věnovat v této lekci.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Nehemjáš se dozvídá špatné zprávy- Nehemjášova modlitba- Nehemjášova rozmluva s králem- Vyslání Nehemjáše- Nehemjášova příprava- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6I za kralování Xerxova, na začátku jeho kralování, sepsali na obyvatele Judska a Jeruzaléma žalobu.7Také za dnů Artaxerxa psali Bišlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perskému králi Artaxerxovi; list byl napsán aramejským písmem i jazykem.8Kancléř Rechúm a písař Šimšaj napsali králi Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému,9totiž Rechúm, kancléř, a Šimšaj, písař, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocněnci, správní a berní úředníci, lidé z Uruku, z Babylónu, Élamci z Šúšanu10a ostatní národy, které veliký a slavný Asenapar zajal a přesídlil do měst samařských a do ostatního Zaeufratí. Nuže,11toto je opis dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže:12Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy.13Nuže, známo buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu.14Protože však my okoušíme dobrodiní paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odírán; proto posíláme králi tuto zprávu.15Nechť se hledá v knize zápisů tvých otců. Nalezneš v knize zápisů a dozvíš se, že to město je odbojné a působilo škody králům i krajům. Odedávna v něm docházelo ke vzpourám. Proto bylo to město zpustošeno.16Oznamujeme králi: Bude-li to město vystavěno a jeho hradby dokončeny, nezůstane ti v Zaeufratí žádný podíl!“17Král poslal výnos: „Rechúmovi, kancléři, a Šimšajovi, písaři, i ostatním jejich druhům, kteří bydlí v Samaří a v ostatním Zaeufratí: Pokoj! Nuže,18list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem přečten.19Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, a shledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře.20V Jeruzalémě byli i mocní králové a panovali nad celým Zaeufratím a vybírali daně, dávky z úrod a jiné poplatky.21Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz.22Buďte opatrní, nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda!“23Jakmile Rechúm, písař Šimšaj a jejich druhové přečetli opis listu krále Artaxerxa, rychle přitáhli do Jeruzaléma k židům a zabránili jim ve stavbě násilím a mocí.24Tak byla také zastavena práce na Božím domě v Jeruzalémě a zůstala zastavena až do druhého roku kralování perského krále Dareia.
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NEHEMJÁŠ SE DOZVÍDÁ ŠPATNÉ ZPRÁVY
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 Judej-
ce, 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. (Neh 1,1–4)

Osobní studium
Kniha Nehemjáš začíná, podobně jako kniha 
Daniel (Da 1,1.2), špatnými zprávami. Mnoho 
Izraelců se sice vrátilo do země svých před-
ků, ale situace se pro ně vůbec nevyvíjela 
příznivě.

Uvažuj o tom, co bylo příčinou Nehem-
jášova zármutku popisovaného v úvodních 
verších? Jak reagoval na zprávy, které se 
dozvěděl?

Někteří ze Židů se během minulých let 
dostali až do Šúšanu, který byl jedním z nej-
důležitějších administrativních center per-
ské říše. Právě tam Nehemjáš sloužil jako 
královský číšník.

Slovní spojení „Chananí, jeden z mých bra-
trů“ velmi pravděpodobně odkazuje na Ne-
hemjášova pokrevního bratra (podobné vy-
jádření v souvislosti s Chananím nacházíme 
i v Neh 7,2), přesto to mohlo být také pouze 
označení člověka ze stejného národa. Roz-
hovor s Chananím se velmi pravděpodobně 
uskutečnil v období od poloviny listopadu 
do poloviny prosince roku 445 př. Kr. (v tom-
to období je měsíc „kislev“), tedy asi třináct 
let po Ezdrášově návratu do Jeruzalé-

ma. Chananí přináší informace o katastro-
fální situaci v Jeruzalémě. Podle něj lidé ne-
byli schopni Jeruzalém znovu vybudovat 
a nepřátelé zničili opevnění města, které 
tak zůstalo neobnovené a bezbranné. K Ne-
hemjášovi se již dříve dostaly zvěsti o tom, 
že Samařané zničili zdi města, ale až do se-
tkání s Chananím nevěděl žádné podrob-
nosti. Navíc král Artaxerxés pohřbil naděje 
navrátilců, když po stížnostech obyvatel 
Samaří a ostatních oblastí Zaeufratí zaká-
zal další práce na rekonstrukci Jeruzaléma 
(Ezd 4). Přestože byl chrám obnoven, neplnil 
všechny své funkce, protože lidé potřební 
pro zajištění chrámových služeb nemohli 
bydlet v Jeruzalémě. Když si Nehemjáš uvě-
domil důsledky této situace, byl smutný. Židé 
totiž nemohli v Jeruzalémě náležitě uctívat 
Hospodina, i když to byl vlastně hlavní cíl 
jejich návratu. Namísto toho ze strachu před 
nepřáteli a útlakem zanedbali Boží chrám 
i svaté město.

Nehemjáš se v této situaci obrátil k Hos-
podinu. Nestěžoval si na nedostatek víry Iz-
raele, nepovažoval je za zbabělce a ani nepo-
važoval situaci za nezměnitelnou. Nehemjáš 
poklekl před Bohem, modlil se a postil.

Po vyslechnutí špatných zpráv z Jeruzaléma Nehemjáš plakal, postil se a modlil. Jak 
reaguješ v p ípad  špatných zpráv ty? Co pat í mezi tvé první reakce? Pro  je d ležité co 
nejd íve p edložit vzniklý problém Hospodinu? Jakou s tím máš zkušenost?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl jej.2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a část nádob Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha.

-jcHB
Zvýraznění
Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní .

-jcHB
Zvýraznění
18list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem přečten.19Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, a shledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře.20V Jeruzalémě byli i mocní králové a panovali nad celým Zaeufratím a vybírali daně, dávky z úrod a jiné poplatky.21Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz.22Buďte opatrní, nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda!“23Jakmile Rechúm, písař Šimšaj a jejich druhové přečetli opis listu krále Artaxerxa, rychle přitáhli do Jeruzaléma k židům a zabránili jim ve stavbě násilím a mocí.24Tak byla také zastavena práce na Božím domě v Jeruzalémě a zůstala zastavena až do druhého roku kralování perského krále Dareia.

-jcHB
Zvýraznění
1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele,2dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodů s návrhem: „Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnů asyrského krále Esarchadóna, který nás sem přesídlil.“3Ale Zerubábel a Jéšua i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli: „Vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha. Hospodinu, Bohu Izraele, budeme stavět my sami, jak nám přikázal král Kýros, král perský!“4Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami 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 začátku jeho kralování, sepsali na obyvatele Judska a Jeruzaléma žalobu.7Také za dnů Artaxerxa psali Bišlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perskému králi Artaxerxovi; list byl napsán aramejským písmem i jazykem.8Kancléř Rechúm a písař Šimšaj napsali králi Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému,9totiž Rechúm, kancléř, a Šimšaj, písař, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocněnci, správní a berní úředníci, lidé z Uruku, z Babylónu, Élamci z Šúšanu10a ostatní národy, které veliký a slavný Asenapar zajal a přesídlil do měst samařských a do ostatního Zaeufratí. Nuže,11toto je opis dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže:12Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy.13Nuže, známo buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu.14Protože však my okoušíme dobrodiní paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odírán; proto posíláme králi tuto zprávu.15Nechť se hledá v knize zápisů tvých otců. Nalezneš v knize zápisů a dozvíš se, že to město je odbojné a působilo škody králům i krajům. Odedávna v něm docházelo ke vzpourám. Proto bylo to město zpustošeno.16Oznamujeme králi: Bude-li to město vystavěno a jeho hradby dokončeny, nezůstane ti v Zaeufratí žádný podíl!“17Král poslal výnos: „Rechúmovi, kancléři, a Šimšajovi, písaři, i ostatním jejich druhům, kteří bydlí v Samaří a v ostatním Zaeufratí: Pokoj! Nuže,
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NEHEMJÁŠOVA MODLITBA
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 mod-
lím 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 Mojžíšo-
vi. (Neh 1,5–7)

Osobní studium
Uvažuj o Nehemjášově modlitbě zazname-
nané ve verších Neh 1,5–11. Proč podle tebe 
Nehemjáš zahrnul sama sebe mezi ty, kteří 
jsou vinni za vzniklou situaci?

Nehemjášova modlitba (Neh 1,5–11) by se 
dala rozdělit následovně:
A) Bože, jsi velký a milosrdný (v. 5)
  B) Vyslechni mě (v. 6)
   C) Toto jsou naše hříchy (v. 6.7)
    D) Pamatuj na svá zaslíbení (v. 8.9)
   C) Ty jsi nás vykoupil (v. 10)
 B) Vyslechni mě (v. 11)
A) Bože, dej nám zdar a milost (v. 11)

Nehemjášova modlitba je nádherně vy-
stavěna. Popisuje Boží velikost, vyjadřuje 
vědomí vlastní hříšnosti a končí voláním 
o pomoc. Modlitba připomíná Danielovu 
modlitbu (Da 9) a je možné, že Nehemjáš její 
text znal. Za zmínku stojí, že Nehemjáš neza-
číná voláním o pomoc, ale nejprve vyjadřuje 
pravdu o tom, jaký je Bůh – „veliký a hroz-
ný“. Dále zaznívá vyznání, že Bůh zachovává 

svou smlouvu a je milosrdný k těm, kdo ho 
milují. Jako by tím Nehemjáš připomínal 
Bohu, že byl svému lidu vždy věrný a že ani 
nyní určitě nebude jednat jinak.

Modlitba má charakteristickou chias-
tickou strukturu. V jejím středu se nachází 
8. verš, ve kterém Nehemjáš zdůrazňuje Boží 
zaslíbení. Nehemjáš říká: „Rozpomeň se“ („Pa-
matuj“, ČSP; „Vzpomeň si!“, B21). Jinými slo-
vy: Bože, vzpomeň si na své zaslíbení, že nás 
rozptýlíš, když budeme nevěrní, ale také že nás 
přivedeš zpět a obnovíš nás. Zatímco to prv-
ní jsi už vykonal, nyní je čas udělat to druhé, 
protože se k tobě vracíme. Nehemjáš se nebojí 
odvolávat se na Boží zaslíbení a připomínat je 
Bohu. Samozřejmě, není to tak, že by Bůh na svá 
zaslíbení zapomněl nebo by o nich nevěděl. Zdá 
se, že Bůh má radost, když mu připomínáme 
jeho zaslíbení. Chce, abychom mu důvěřovali 
a abychom si jeho zaslíbení opakovali. Tím, 
že vyslovujeme, formulujeme a připomínáme 
si Boží zaslíbení, může nás to posílit v našem 
odhodlání důvěřovat jim, a to zejména v době, 
kdy se nám zdá všechno beznadějné.

Která Boží zaslíbení jsou pro tebe práv  v t chto dnech nejd ležit jší? Na které z nich 
by ses cht l odvolávat? Pro  je d ležité z stat vytrvalý a d v ovat, že B h své zaslíbení 
splní? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Říkal jsem: „Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.6Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět , abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce.7Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi.8Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy.9Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.‘10Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou.11Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž královským číšníkem.

-jcHB
Zvýraznění
16Panovníku, nechť se, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás.17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě , Panovníku.18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.19Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem.“20Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, svého lidu, a předkládal Hospodinu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou horu Boží,21tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru.22Poučil mě , když se mnou mluvil. Řekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení.23Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu . Pochop to slovo a rozuměj vidění.24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
5Říkal jsem: „Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.

-jcHB
Zvýraznění
6Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět , abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce.

-jcHB
Zvýraznění
6Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět , abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce.7Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi.

-jcHB
Zvýraznění
8Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy.9Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.‘

-jcHB
Zvýraznění
10Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou.

-jcHB
Zvýraznění
11Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž královským číšníkem.

-jcHB
Zvýraznění
11Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž královským číšníkem.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy

-jcHB
Zvýraznění
Pamatuj, prosím, na slovo, které jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi: Jestliže se zpronevěříte, rozptýlím vás mezi národy.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským,2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo 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, žíněném rouchu a popelu.4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání!5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země.7Na tvé straně, 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 zpronevěru, které se vůči tobě dopustili.8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili.9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky.11Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili.12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno v Jeruzalémě.13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy.14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali.15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní.
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NEHEMJÁŠOVA ROZMLUVA S KRÁLEM
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 2,2–5)

Osobní studium
Nehemjáš se v Neh 1,11 představuje jako krá-
lovský číšník (šeňkéř, BKR). V daném kon-
textu šlo zřejmě o více než jen o toho, kdo při-
náší jídlo a nápoje na královský stůl. Takový 
člověk požíval vysoké důvěry panovníka, 
protože jedním z jeho úkolů bylo chutnat 
víno v přítomnosti krále, aby bylo zřejmé, že 
není otrávené. Historik Hérodotos pouka-
zuje na to, že „číšníky“ měli v Persii ve velké 
vážnosti a někteří z nich mohli patřit mezi 
vysoké státní úředníky. Například číšník 
asyrského krále Asarhaddona (též Esar-
chadóna) byl zároveň hlavním mini strem 
království. I Nehemjáš pravděpodobně za-
stával na perském dvoře vysokou pozici 
a měl ke králi velmi blízko. To byl také důvod, 
proč prosí Boha, aby ho požehnal, když bude 
s králem mluvit o situaci v Judsku.

Uvažuj o textu Neh 2,1–8. Jak Bůh odpo-
věděl na Nehemjášovu modlitbu a na jeho 
půst?

Nehemjáš dostává odpověď na svou mod-
litbu v měsíci nísan (což je zhruba náš duben) 

v roce 444 př. Kr. Podle záznamu knihy Ne-
hemjáš tedy uplynuly čtyři měsíce od doby, 
kdy Chananí a další Židé přinesli Nehemjá-
šovi znepokojující zprávy o situaci v Jeruza-
lémě. Čtyři měsíce se tedy Nehemjáš postil 
a modlil. Zdá se, jako by Bůh na jeho modlit-
by neodpovídal. Ale Boží načasování se i ten-
tokrát ukázalo jako dokonalé. Bůh si krále 
připravil tak, aby pochopil Nehemjášovu 
prosbu a odpověděl na ni vstřícně. Určitě se 
nestávalo často, aby byl někdo v Nehemjášo-
vě postavení uvolněn z povinností na králov-
ském dvoře a pověřen funkcí místodržícího 
v jiné zemi. Bůh promluvil prostřednictvím 
Nehemjáše a inspiroval perského krále Ar-
taxerxa I., aby z Nehemjáše udělal správce 
Judska. Zmínka o královně naznačuje, že 
šlo pravděpodobně o soukromou příležitost, 
protože nebylo zvykem, aby se královna 
účastnila formálních banketů. Nehemjáš 
nezmiňuje Jeruzalém hned, aby král nere-
agoval zaujatě. Namísto toho celou věc for-
muluje jako něco velmi osobního. Nehemjáš 
začíná hovořit o Jeruzalémě až v situaci, kdy 
vidí královu pozitivní reakci.

V em se dá pozorovat podobnost situace, v jaké se nacházel Nehemjáš v Persii a Daniel 
v Babylón ? Co se m žeš nau it ze zp sobu, jakým Nehemjáš p edstavuje svou v c králi?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž královským číšníkem.

-jcHB
Zvýraznění
1V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova kralování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval ztrápený.2Tu mi král řekl: „Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš.“ Velmi jsem se ulekl3a řekl jsem králi: „Ať žije král na věky! Jak bych neměl vypadat ztrápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm!“4Král mi na to řekl: „Co si tedy přeješ?“ Pomodlil jsem se k Bohu nebes5a odpověděl jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl.“6Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal: „Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas.7Řekl jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska,8a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě Božím , na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat.“ Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou.
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VYSLÁNÍ NEHEMJÁŠE
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 2,9.10)

Osobní studium
Král poslal po Nehemjášovi dopisy Sanbala-
tovi Chóronskému a Tobiášovi amónskému, 
kteří byli vysokými úředníky v oblasti Za-
eufratí. Tak chtěl připravit cestu Nehemjá-
šovi a jeho úsilí. Král navíc přikázal správci 
lesů Asafovi, aby Nehemjášovi dodal veškeré 
dřevo potřebné k vybudování městských 
hradeb, bran chrámové pevnosti a Nehemjá-
šova příbytku (Neh 2,8).

Uvažuj o úvodním textu Neh 2,9.10. Co se 
v těchto verších říká o odporu, který čekal 
na Nehemjáše a ostatní Židy? Co bylo pod-
statou tohoto odporu?

Nehemjáš doputoval do Jeruzaléma mezi 
lety 444/445 př. Kr. Odpor vůči jeho příchodu 
a cílům se rozpoutal ještě před jakoukoliv 
Nehemjášovou snahou začít jednat. Samot-
né královské příkazy vyvolaly problémy 
pro místodržitele. Jeruzalém byl v té době 
obklopený nepřáteli: na severu byl Sanbalat 

jako místodržitel Samaří, na východě Tóbi-
jáš jako místodržitel Amónu (mimochodem 
Tóbijáš měl židovské jméno, které zname-
ná „Hospodin je dobrý“) a na jihu Arab Ge-
šem (Neh 2,18.19), který se zmocnil Edómu 
a Moábska. Všichni vládci okolních oblastí 
se stavěli proti Nehemjášovi, který usiloval 
o dobro a prosperitu utlačovaných. Násilníci 
se nikdy nemohou radovat, jestliže se daří 
těm, které zastrašují.

„Když však dorazil [Nehemjáš] do Jeru-
zaléma s ozbrojeným doprovodem, který 
měl být pro všechny jasným znamením, že 
přijel splnit důležité poslání, jeho příjezd 
vzbudil nevraživost pohanských kmenů ži-
jících poblíž Jeruzaléma. Tyto kmeny v mi-
nulosti několikrát projevily své nepřátelství 
vůči Židům tím, že je urážely a škodily jim. 
Nejnebezpečnější z nich byli někteří z jejich 
vůdců – Sanbalat, Tóbijáš a Gešem. Ti byli 
k Nehemjášovi velice kritičtí a snažili se brz-
dit a mařit jeho práci.“ (PK 635; OSU 239)

Jak bys reagoval, kdyby t  B h poslal na místo, kde bys musel elit otev enému nep átel-
ství? Které další biblické p íb hy mluví o lidech, kte í byli povoláni Bohem, ale setkali se 
s mimo ádným odporem nep átel? Jak se tento odpor projevil?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě Božím , na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat.“ Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou.

-jcHB
Zvýraznění
18Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli: „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 říkali: „Do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?“

-jcHB
Podtržení
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NEHEMJÁŠOVA P ÍPRAVA
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 2,17–20)

Osobní studium 
Není pochyb o tom, že Hospodin povolal Ne-
hemjáše a poskytl mu všechno, co ke splnění 
svěřeného úkolu potřeboval. Nehemjáš po-
stupoval s vědomím Božích zaslíbení a s jisto-
tou Božího povolání. Počínal si však opatrně 
a s modlitbou na rtech. I když Nehemjáš věděl, 
že Bůh je s ním, toto poznání neznamenalo, že 
by jednal neuváženě nebo ukvapeně.

Uvažuj o textu Neh 2,11–20. Co všechno 
Nehemjáš dělal ve snaze připravit se na bu-
dování jeruzalémských hradeb? 

Nehemjášův postup a příprava na Bo-
hem daný úkol nám ukazují, že byl skutečně 
moudrým vůdcem. To je zřejmé z několika 
kroků, které udělal: (1) Nehemjáš nejprve 
nikomu neřekl „co mi můj Bůh vložil do srd-
ce, abych udělal pro Jeruzalém“ (Neh 2,12). 
Chtěl si totiž nejdřív sám celou situaci ob-
hlédnout, aby mu bylo jasné, co bude třeba 
udělat. (2) Po prohlídce města připravil kon-
krétní plány toho, jak pokračovat dál. (3) Než 
Nehemjáš žádal od lidí jakýkoliv slib nebo 
závazek, přišel se slovy povzbuzení. Pouká-
zal nejprve na všechno, co Bůh udělal do té 
doby pro úspěch jejich výpravy, a pak přidal 

královo vyjádření. Je téměř zázrak, že Židé 
odpověděli na jeho výzvu kladně a rozhodli 
se stavět i přes odpor, který mohli s jistotou 
očekávat. Bůh prostřednictvím Nehemjášo-
vy modlitby a půstu připravil na pozitivní 
odpověď nejen krále, ale i Izraelce, kteří od-
pověděli směle a odvážně. 

Uvažuj o úvodním textu. Co tyto ver-
še ří kají o Nehemjášově víře? Jakou pomocí 
mo hly být pro Nehemjáše texty Dt 7,9; Ž 23 
a Nu 23,19? V čem by tyto texty mohly být po-
vzbu zením i pro tebe ve tvé dnešní situaci?

To, co a jak říkáme, je ukázkou toho, kým 
jsme a čemu (a hlavně komu) věříme. Pokud 
si neustále stěžujeme a mluvíme negativ-
ně, můžeme tím svému okolí naznačovat, 
že Bohu příliš nedůvěřujeme. V biblickém 
záznamu se dozvídáme především o Nehem-
jášových povzbudivých slovech. Nebojí se 
mluvit o Bohu a vyzdvihovat ho ani tehdy, 
když se mu lidé posmívají. A přestože Nehem-
jáš věděl, že jimi jejich nepřátelé pohrdají, 
nepřizpůsobil svou řeč a neskrýval, v co věří, 
aby si tím třeba zajistil více respektu. Podob-
ně jako Josef v Egyptě, také Nehemjáš se ne-
bál mluvit o svém Bohu ani mezi lidmi, kteří 
v něho nevěřili.

Co tvá slova a zp sob komunikace nazna ují o tvé ví e a o tom, jakým jsi lov kem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu12jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem s sebou žádné zvíře kromě toho, na němž jsem jel.13Vyjel jsem v noci Údolní branou směrem k Dračí studni a k Hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran zničených ohněm.14Pak jsem pokračoval k Studničné bráně a ke královskému rybníku; zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo.15Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem Údolní branou a vrátil se zpět.16Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám; dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím ani šlechtě ani představenstvu ani ostatním, kteří pracovali na tom díle.17Teď jsem jim řekl: „Sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby. A nebudeme nadále v potupě.“18Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli: „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 říkali: „Do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?“20Nato jsem jim odpověděl a řekl: „Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl ani právo ani památku v Jeruzalémě.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.

-jcHB
Zvýraznění
1Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.2Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,3naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.4I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.5Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.6Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 52. kapitolu „Muž činu a modlitby“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 628–634; 

OSU 236–238).
„Když se Nehemjáš modlil, rostla jeho odvaha a víra. … Následně se Nehemjáš rozhodl, že 

pokud se mu podaří získat králův souhlas a dostatek stavebního materiálu, pustí se do opra-
vy jeruzalémských hradeb a posílí obranyschopnost Izraele. Potom se obrátil na Hospodina 
a prosil jej, aby mu pomohl získat králův souhlas, který byl nezbytný pro splnění tohoto 
úkolu. Modlil se: ‚Dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.‘ 
(Neh 1,11) Čtyři měsíce Nehemjáš čekal na vhodnou příležitost, 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 átel-
ství? 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 
mužové 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________

 18:21

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli: „Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu .

-jcHB
Zvýraznění
5Říkal jsem: „Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.6Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět , abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce.7Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi.8Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy.9Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.‘10Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou.11Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž královským číšníkem.




