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� Texty na tento týden - Ž 23; � 12:18–21 
 

� Základní verš 
„Naživu m� udržuje, stezkou spravedlnosti m� vede pro své jméno.“ (Ž 23:3) 
 

   Sofie se zády op�ela o dve�e své ložnice a sklouzla po nich na zem. Slzy jí tekly po tvá�i a hlasit� vzlyka-
la. „Jak to jen mohl ud�lat?“ Práv� se dozv�d�la zprávu, která jí zlomila srdce. N�kdo, koho považovala za 
p�ítele, koho respektovala a komu d�v��ovala, ji oškliv� pomluvil, jen aby zni�il její pov�st a práci. Vzala z 
postele Bibli, po pam�ti ji otev�ela a �etla známá slova: „Naživu m� udržuje, stezkou spravedlnosti m� vede 
pro své jméno. I 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“ (Ž 23,3.4). 
   „Takhle to ur�it� není!“ vyhrkla. Zdálo se však, že logice v textu nelze uniknout. Pastý� v žalmu vedl své 
ovce po cestách spravedlnosti, ale zdálo se, že práv� tyto cesty procházejí údolím, ve kterém vrhá sv�j stín 
smrt. Bylo by možné, že i bolestnou zradu ze strany p�ítele, toto temné údolí, by B�h mohl použít, aby ji 
vedl ke spravedlnosti? 
 

� Osnova lekce: 
   Hlavním textem studia na tento týden je slavný Žalm 23: „Hospodin je m�j pastý�“. V jeho sv�tle 
budeme p�emýšlet nad tím, co pro nás náš B�h d�lá ve chvílích, které pro nás nejsou v�bec snadné. 
 

• Ž 23:1.2 - Hospodin je m�j pastý� (ned�le) 
• Ž 23:3 - Stezkou spravedlnosti m� vede pro své jméno (pond�lí) 
• Ž 23:4 - I když p�jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ni�eho zlého (úterý) 
• Ž 23:5 - Prostíráš mi st�l p�ed zraky protivník� (st�eda) 
• Ž 23:6 - Dobrota a milosrdenství provázet m� budou (�tvrtek) 
 

NE 26. �ervna – PASTÝ� – PR�VODCE NA CEST� 
Ž 23:1  „Hospodin je m�j pastý�, nebudu mít nedostatek.“ 
Ž 23:2-6  „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 protivník�, 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�.“ 
Žd 13:8  „Ježíš Kristus je tentýž v�era i dnes i na v�ky.“ 
Jk 1:17  „Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je sh�ry, sestupuje od Otce nebeských sv�tel. U n�ho není 

prom�ny ani st�ídání sv�tla a stínu.“ 
Iz 40:11  „Jak pastý� pase své stádo, beránky svou paží shromaž�uje, v náru�í je nosí, b�ezí ove�ky šetrn� vede.“ 
Jr 23:3.4  „3Sám shromáždím poz�statek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a p�ivedu je zp�t na jejich nivy 

a budou plodné a rozmnoží se. 4Ustanovím nad nimi pastý�e a ti je budou pást, nebudou se již bát ani d�sit a žádná 

nebude poh�ešována, je výrok Hospodin�v.“ 
Ez 34:12  „Tak jako pastý� pe�uje o své stádo, když je uprost�ed sv��ených ovcí, tak budu pe�ovat o své ovce a vysvobo-

dím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.“ 
J 10:14-16  „14Já jsem dobrý pastý�; znám své ovce a ony znají mne, 15tak jako m� zná Otec a já znám Otce. A sv�j život 

dávám za ovce. 16Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ov�ince. I ty musím p�ivést. Uslyší m�j hlas a bude jedno stádo, 

jeden pastý�.“ 
1Pt 2:25  „‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždy� jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastý�i a strážci svých 

duší.“ 
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PÁ 1. �ervence – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
P�e�t�te si 52. kapitolu „Pastý�“ z knihy Touha v�k� (DA 476–484; TV 305–309). 
   „Ti, kte�í ve svém život� víry prožívají velké utrpení a zkoušky, které jsou sou�ástí výchovy v Boží škole 
a d�ležitým prost�edkem k o�išt�ní charakteru, ale neztrácejí sm�lou odvahu, nakonec zvít�zí. Boží služeb-
ník musí udatn� odolávat útok�m nep�ítele a zdolat všechny p�ekážky, které mu satan klade do cesty. […] 
Když však budeš hled�t vzh�ru a nebudeš se zam��ovat na p�ekážky, nezeslábneš a nebudeš si na cest� 
zoufat, nebo� se chytíš nabízené Ježíšovy ruky s d�tinskou d�v�rou a necháš se vést. […] V Kristu najdeš 
pomoc, on v tob� zformuje silný, vyrovnaný a krásný charakter. Satan nijak nem�že ovlivnit sv�tlo, které 
vyza�uje z takové povahy. […] B�h nám daroval sv�j nejlepší dar, svého jednorozeného Syna, aby nás 
pozvedl, zušlechtil a upevnil tím, že nás od�je dokonalostí svého vlastního charakteru, a tak nás p�ipraví pro 
své království.“ (MYP 63.64) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Uv�domujete si, že velké utrpení a zkoušky, které p�icházejí do vašeho života, mohou být ve skute�nosti 

sou�ástí výchovy v „Boží škole“? Jak tomu rozumíte? 
 

2. Jak m�že být naše pomoc, út�cha a povzbuzení lidem práv� procházejícím „rokli šeré smrti“ sou�ástí 

Pastý�ova zp�sobu, jak p�evést lidi p�es jejich krize? Co m�žeme jako sbor ud�lat, aby nás Pán mohl lépe 

využít pro pomoc t�m, kdo to pot�ebují? 
 

3. Pod�lte se spole�n� o to, jak vás v život� „pronásledovala“ Boží dobrota a milosrdenství. Co se m�žete 

nau�it ze zkušeností druhých? 
 

4. P�emýšlejte o posledních hodinách Kristova života, kdy prožíval „zkoušku ohn�m“. Jak mohl Kristus ve 

svém lidství vydržet ono nesmírné utrpení? Co si m�žeme vzít z jeho p�íkladu pro zkoušky, kterým �elíme 

my? 
 

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. 

 
� 
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PO 27. �ervna – SPRÁVNÁ CESTA 
Ž 23:3  „Naživu m� udržuje, stezkou spravedlnosti m� vede pro své jméno.“ 
Ž 23:3 �SP  „Obnovuje mou duši, pro své jméno m� vodí po pravých stezkách.“ 
 

ÚT 28. �ervna – NE�EKANÁ OBJÍŽ	KA – ROKLE 
Ž 23:4  „I 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.“ 
Spisovatelka Elisabeth Elliotová napsala: „Beránek, který se ocitl v rokli šeré smrti, by mohl dojít k záv�ru, že ho ne-

správn� vedli. Pot�eboval však projít onou temnotou, aby se nau�il nebát. Pastý� je stále s ním.“ 
 

ST 29. �ervna – NEO�EKÁVANÁ OBJÍŽ	KA – PROST�ENÝ ST�L 
Ž 23:5  „Prostíráš mi st�l p�ed zraky protivník�, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.“ 
Mt 5:44  „Já však vám pravím: Milujte své nep�átele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ 
� 12:18-21  „18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 19Necht�jte sami odplácet, milovaní, ale nechte 

místo pro Boží soud, nebo� je psáno: ‚Mn� pat�í pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20Ale také: ‚Jestliže má tv�j nep�ítel 

hlad, nasy� ho, a má-li žíze�, dej mu pít; tím ho zahanbíš a p�ivedeš k lítosti. ‘ 21Nedej se p�emoci zlem, ale p�emáhej zlo 

dobrem.“ 
Ef 6:12  „Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v�k tmy, 

proti nadzemským duch�m zla.“ 
 

�T 30. �ervna – SPOLEHLIVÉ ZASLÍBENÍ NA CESTU 
Ž 23:6  „Ano, dobrota a milosrdenství provázet m� budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se 
budu vracet do nejdelších �as�.“ 
Ef 1:4  „V n�m nás již p�ed stvo�ením sv�ta vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny p�ed jeho tvá�í.“ 
2Pt 1:10  „Proto se, brat�í, tím více snažte upev�ovat své povolání a vyvolení. Budete-li to �init, nikdy neklopýtnete.“ 
Žd 11:13-15  „13Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, 

vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15Kdyby m�li 

na mysli zemi, z níž vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit.“ 
Gn 14:14  „Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými t�emi sty osmnácti zasv�cenci, zrozenými v jeho 

dom�, a sledoval úto�níky až k Danu.“ 
Joz 10:19  „Vy však neustávejte a pronásledujte své nep�átele, p�epadn�te jejich zadní voj a nedovolte jim vejít do jejich 

m�st, nebo� Hospodin, váš B�h, vám je vydal do rukou.“ 
1S 25:29  „Kdyby n�kdo povstal, aby t� pronásledoval a ukládal ti o život, a� je život mého pána pojat do svazku živých u 

Hospodina, tvého Boha. Ale život tvých nep�átel a� vloží do praku a odmrští.“ 
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