
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tato smluvní jména, kterými se Bůh postupně představoval svému lidu 

mohou být všechna nalezena v Žalmu 23.  Podívejme se teď na to        
 

:1 Hospodin je můj pastýř  
 Jehovah ROHI -  ten, který se stará (Žl 23)  

… je mu zima, když je zima ovcím a je s nimi, když je horko …  ten, který 
o ně pečuje. Chrání je, krmí je, vodí je na pastvu i z pastvy, stará se o 
přístřeší, prohlíží rouno a hlídá „jak na tom každá z nich ve všech 
ohledech je“  … a  jde před nimi a ony ho následují. Ježíš je dokonalým 
pastýřem. 
 

:1 nebudu mít nedostatek  (Nic mi nechybí ) 

Jehovah JIREH – ten, který hojně zaopatří  (Gen 22:14) 

…Boží princip prosperity - naše potřeby jsou naplněné a ještě zbývá 

na každé dobré dílo. Jak je psáno v žalmech, „Hospodin se raduje 
z prosperity svého služebníka …“ 

 

 

Jehovah ROHI – Hospodin je můj pastýř 

Jehovah JIREH – Hospodin můj zaopatřovatel  

Jehovah SHALOM – Hospodin můj pokoj 

Jehovah TSIDKENU – Hospodin má spravedlnost 

Jehovah SHAMMAH – Hospodin se mnou přítomný  

Jehovah NISSI – Hospodin mé vítězství  

Jehovah RAPHA - Hospodin můj lékař 

 



:2 Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě 

na místa odpočinku (klidná místa u vod) 

Jehovah SHALOM - Hospodin můj pokoj (Soudců 6:24)    

Lidé ve stresu mají problém usnout či spát, někteří se přejídají a jiní 

nemohou polknout ani sousto … Shalom ale neznamená „jen“ pokoj, 

klid. Když se Izraelci zdraví Shalom, přejí si mnohem více, než jen pokoj 

– je to přání prosperity v každém ohledu … Nejen pokoj, ale měj to 

všechno! 

:3 Obnovuje mou duši , vodí mě po stezkách spravedlnosti  
Jehovah TSIDKENU - Hospodin má spravedlnost ( Joz 23:6)  

…, není to cesta lidské spravedlnosti, ale Boží. Není to o cestě svévole 
a samospravedlnosti, ale o následování Hospodina, který nás vede po 
stezkách spravedlnosti. 

 

:4 i kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, 
neboť ty jsi se mnou  
Jehovah SHAMMAH – Hospodin – ten, který je přítomný     

( Ez 48:35) ...  Hospodin je s tebou přítomný, je přítomný ve tvém 

životě. Žalm 139:7-10 – není místo, kam by ses Mu mohl ztratit. Je 
s tebou. Je neustále přítomný… Nechce být ale jen přítomný, ale chce 
svoji přítomnost i projevit...2 Pa 16:8 – Oči Hospodinovy obzírají celou 
zemi, aby posílil srdce těch, kdo jsou cele s ním. Chce tě povzbudit, 
posílit...chce být aktivní...je přítomný! Ať se věřící utíkají jak chtějí, 
Hospodin je Jehovah Shammah – vždy přítomný... je přítomný!   
 

:5 Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel                   

Jehovah NISSI – Hospodin, mé vítězství (Ex 17:15)                

‚I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej: ,Hospodin je má korouhev.‘ 

On je tvá korouhev, tvé vítězství. Ďábel tě chce vzít od toho stolu... 

zkouší to na každého jednoho... zkoušel to na Ježíše a při pokušení na    

poušti ho chtěl připravit o vítězství, ale Ježíš odpověděl Božím Slovem 

a zvítězil. Stejně tak můžeš a máš i ty! Hurá na to! 



:5 Mažeš mi hlavu olejem                                                            

Jehovah RAPHA - Hospodin můj lékař (Ex 15:26)                            

… zdraví a uzdravení … Jakub 5:14-15 … starší sboru … pomažou ho 

olejem … a modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozvedne.  

Pán je tím lékařem! Co se Jeho týče, nikdy neztratil ani jeden případ!  
 

:6 Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny 
dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova 
domu... – je mi líto, ale toto je vyhrazeno jen pro věřící – jen pro ty, 

kdo vstoupili do smlouvy s Ježíšem Kristem.        
Špatná zpráva je to i pro ty, kdo sice věří, ale nekráčí po cestách svého 

Boha … kteří říkají …ano, ty jsi má vítězná korouhev, ale vypadá to, že 

můj život jde od porážky k porážce … ano, jsi můj lékař …ale často mám 

nějaké bolesti … jsi můj pastýř , ale nějak bloudím… Ty jsi můj 

zaopatřovatel …ale já se potácím od výplaty k výplatě … má 

spravedlnost …ale tolik je ve světě bezpráví … všudepřítomný, ale já 

tvoji přítomnost necítím, …       

Malá nápověda – není tvá Bible trochu zaprášená … ?  

Budu se vracet – Bůh ti nezkroutí ruku za záda … ty se máš vracet do 

Hospodinova domu …  

Jan 1:12 Těm pak, kteří ho přijali dal pravomoc stát se Božími dětmi  

Hospodin je můj zaopatřovatel, On mi dal pravomoc …  On ti to dává 

… je to tvoje …Ty to ale musíš přijmout, potřebuješ si to vzít … Jsi Boží 

dítě, ale můžeš to i odmítnout …  

Jsou děti Boží, které vyměnily své synovství za náboženství, odmítly 

synovství a vyměnily ho za svévoli, odmítly synovství a vyměnily ho za 

zákon.  

…  Ale já jsem si uvědomil, jak je Bůh dobrý a jak moc je dobrý k nám, 

těm, co Mu věří …  

 



V tomto období k Němu potřebujeme přilnout více než kdy dříve  

Jozue 5:13-14 –Jozue se potkal na poli s jedním člověkem, který 

k němu kráčel s vytaseným mečem … „ Patříš k nám, nebo k našim 

protivníkům?“ zeptal se ho.  „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, 

právě jsem přišel.“  To miluji. Dáte na výběr A nebo B a dostanete jako 

odpověď C.         

Takže otázka na závěr: 

Kdo je spasený? Když se na to ptal Dan Drápal, tak mu v modlitbě Pán 

odpověděl … 

 „Ten, kdo je s Ježíšem. On je to spasení.“ Jozue byl s Ježíšem …     

Buď s Ním i ty…         
 

Toto je záznam kázání pastora Michala Ondrucha z 1.11.2020, dostupné na fb církve Nová naděje Jesenik 

  

Přejeme požehnané dny a dobrou paměť – ať nikdy 

nezapomeneme, že Hospodin je náš! Náš Bůh, náš pastýř, 

náš zaopatřovatel, náš pokoj …       


