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Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.  Matouš 5,8   
 
Kázání na hoře, učení PJ v kterém nám odhaluje principy Božího království. 
Nejucelenější výklad z úst Ježíše. Začíná blahoslavenstvím. 
Blahoslavený - člověk šťastný v očích Božích. On sám se tak cítit v danou chvíli nemusí, ale Bůh ho vidí jako 
šťastného, protože Bůh se dívá pohledem věčnosti, pohledem který není spoután časem, Bůh vidí nejen 
tento okamžik (který vnímáme my a totálně nás ovlivňuje), Bůh vidí celou cestu našeho života, a vidí i cíl 
kam jsme došli. A proto, pokud o někom řekne, že je blahoslavený, tedy že je to šťastný člověk, je to 
nezpochybnitelné. Pokud oponujeme (neprožíváme to tak), je to jen proto, že nemáme dostatečné 
informace, že neznáme výsledek. Že nemáme Boží nadhled.  
Matouš 5:8  Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 
Vidět Boha (a to je touha každého člověka) je podmíněno čistotou srdce. 
 
Matouš 5:1  Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 
2  Tu otevřel ústa a učil je: 
3  "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 
4  Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 
5  Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
6  Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
7  Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 
8  Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 
9  Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 
10  Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 
11  Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 
12  Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli 
před vámi. 
13  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila 
ven a lidé po ní šlapali. 
14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
15  A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 
16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
17  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 
18  Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze 
Zákona, dokud se všechno nestane. 
19  Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském 
vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. 
20  Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, 
jistě nevejdete do království nebeského. 
 
 
Čistota 
Snad každému člověku je nepříjemné, když je špinavý. Ať už se jedná u špinavé ruce, nohy, mastné vlasy, 
nebo „špinavé“ zuby, cítíme se nedobře a jak je to možné co nejrychleji se umyjeme. 
Nedávno jsem byl nakupovat, a když jsem si chtěl vzít brambory, sáhnul jsem na jednu, která vypadala 
dobře, ale byla zašpiněná od nějaké jiné – shnilé..  Znáte ten nepříjemný pocit. Naštěstí jsem měl v kapse 
papírové kapesníčky, ale stejně jsem nebyl schopen tu špínu z ruky dostat. Hned, jak jen to bylo možné jsem 
pospíchal, abych si umyl ruce… 
Kdybych někoho potkal a on by mi chtěl podat ruku, nemohl bych mu jí dát. Kdybych si chtěl utřít tvář, 
nemohl bych 
Čistota těla je pro nás velmi důležitá, proto také učíme děti základní hygienické návyky. 
Je pravda, že jsme každý jinak citlivý…  
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Když musíte stát vedle člověka, který je celý propoceným, páchne, je Vám nepříjemně (a on si to možná ani 
neuvědomuje), když je někomu cítit z úst, vadí Vám to (a dotyčnému to nepřijde). Je zajímavé, že u druhého 
nám špína nebo zápach vadí, a u nás samotných ji nevidíme, necítíme... 
I to, že například sem na bohoslužbu jdeme vymydlení, čistě oblečení je znakem toho, že si vážíme jeden 
druhého, že tato chvíle je pro nás důležitá. Toužíme po setkání s Bohem, a chceme se s ním setkat čistí, 
krásní. 
 
Ale všichni dobře víme, že ještě důležitější, než vnější čistota, je čistota vnitřní. 
Jestliže se člověk umaže uvnitř, ušpiní svou duši, své srdce, svou mysl, pak mu žádná sebedokonalejší 
očistná lázeň nepomůže. Neexistuje mýdlo, šampón, prášek, kartáč, žínka, který by nás očistila. 
Říká se o Pontském Pilátovi, který odsoudil Pána Ježíše, že ve stáří se stále myl ruce. Jako by z nich chtěl 
smýt vinu za odsouzení Božího Syna. Známe dobře ten příběh, Židé žádali Ježíšovu smrt, Pilát jim řekl, že na 
něm vinu nenalézá. Když mu ale začali vyhrožovat, že „není přítel císařův“, když chce Ježíšovi dát milost, 
umyl si před nimi symbolicky  ruce a řekl: „nejsem vinen  krví tohoto člověka“.  
Židé začali křičet: „Krev jeho na nás a na naše děti“.  
A přesto cítil, že nespravedlivé rozhodnutí v kauze Ježíše Krista jej do konce života pošpinilo. Chtěl tuto vinu 
smýt, ale nešlo to. 
Samozřejmě, protože jediná možnost v tomto případě je krev Ježíše Krista, která nás obmývá od všech 
našich hříchů. Našich hříchů se nezbavíme umytím rukou, naše svědomí neočistí nic jiného než Boží 
odpuštění. 
Jedině když vyznáváme své hříchy, krev Ježíše, Božího Syna, nás očišťuje. On nám odpouští. On z nás sejme 
všechnu vinu a hřích, On očistí naše srdce. 

1 Janův 1:9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 
očišťuje nás od každé nepravosti. 

 
 
 
Matouš 5:8  Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 
 
Pán Ježíš nás v tomto slově upozorňuje na to, že pokud nebude naše srdce čisté, náš duchovní zrak nebude 
schopný vidět Boha. A pokud nebudeme vidět Boha, pak budeme žít ve tmě. Protože On je světlo. 

Jan 8:12  Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve 
tmě, ale bude mít světlo života." 

 

1 Janův 1:5-7  A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v 
něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme 
pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, 
jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 

 
Vidět Boha - co tím PJ myslí? 
můžeme to chápat v perspektivě věčnosti: přijde den, kdy náš život skončí, a my staneme před svatým 
Bohem. Jestliže je naše srdce čisté (obmyté krví PJ) pak budeme žít celou věčnost v Boží blízkosti, budeme 
Boha vidět tváří v tvář. 
Budeme se dívat na jeho slávu, a nejen dívat, budeme její součástí. Když PJ hovoří o církvi, říká že je to jeho 
nevěsta. V nebi nebudeme diváky, kteří z hlediště pozorují nebeské představení, budeme na podiu. Budeme 
ve středu dění. Jsme nevěsta Kristova. Svého Spasitele ale i svého Stvořitele se budeme dotýkat, budeme 
ho slyšet, vidět, budeme s ním... Tedy ti, kdo mají čisté srdce.  
A to je něco, nad čím se nám tají dech. Co si nedovedeme představit ani ve svých nejbujnějších fantaziích.  
Ne nadarmo o lidech čistého srdce říká PJ že jsou blahoslavení. 
 
Blahoslavení – šťastní v Božích očích (makarios). Dnes sice můžeme procházet těžkostmi, soužením, zápasy, 
ale přesto jsme blahoslavení, šťastní, protože patříme Ježíši - v životě i ve smrti, teď i pro celou věčnost. 
Jsme předmětem jeho lásky, obklopuje nás Jeho milost, zahrnuje nás svým požehnáním. 
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A i kdybychom teď procházeli soužením, Pavel (který s tím má bohaté zkušenosti) říká 
2 Korintským 4:17-18  Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy  nám, kteří 
nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 

 
Ale slova PJ o tom, že lidé čistého srdce uvidí Boha neplatí jen pro věčnost. Platí to i pro dnešní den. 
Dnes, zítra, za týden, na bohoslužbě, na cestách,v práci, při nepříjemném jednání, prostě ať jsme kdekoliv, 
ať prožíváme cokoliv - můžeme vidět Boha. 
 
Vidět Boha je taková náboženská fráze. Co si pod tím představím? 
Někdo si představí duchovní vidění, náboženskou extázi, jakési duchovní vytržení (jako Jan na Patmu), nebo 
sen v kterém uvidí Boha.  
Někdo, kdo toto slov chápe filosoficky  nám vysvětlí, že vidí Boha ve stvoření (příroda), v lidech (setkáváme 
se s Bohem přece v těch nejmenších), v moudrých myšlenkách a výrocích... 
 
Co pro mne znamená vidět Boha? 
Vidět Boha znamená mít s ním hluboký vztah. 
Příkladem jak to vysvětlit může být  

 Abraham. Když se Hospodin rozhodl zničit Sodomu a Gomoru pro jejich hříchy, řekl si: 
Genesis 18:17  Tu Hospodin řekl: "Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? 

 Nebo Henoch 
Genesis 5:24  I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. 

 Nebo Mojžíš 
Exodus 33:11  A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 

 
Vidět Boha znamená mít s ním vztah. Tak hluboký vztah, že slyším jeho hlas, že mi sděluje své plány, že 
cítím jeho dotek, že vidím jeho tvář. 
Ano, Bůh je neviditelný, neviditelný těmto očím, ale můj duchovní zrak, můj duchovní člověk ho vidí, slyší, 
cítí, dotýká se ho. Mohu vidět Neviditelného... 
 

O Mojžíšovi je napsáno:  
Židům 11:27  Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by 
Neviditelného viděl. 

 
Naopak o Izraeli píše apoštol Pavel 

1 Korintským 10:1-5  Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým 
sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž 
duchovní pokrm  a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou 
byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť `poušť byla poseta jejich těly´. 

 
Můžeme vidět zázraky, které dělá Bůh, můžeme cítit jeho dotek, můžeme dokonce slyšet jeho hlas, a přesto 
nemusíme být blahoslavení. 
Izrael v čele s Mojžíšem prožil tisíce zkušeností s Hospodinem. Byl jim tak blízko, že si Něj skoro mohli 
sáhnout. Viděli jeho moc, zakoušeli pomoc, slyšeli jeho hlas, a přesto je mezi nimi naprostý rozdíl. 
Většina Izraelců se Bohu nelíbila, zatímco Mojžíš (ale i Jozue, nebo Káleb) dostali od Hospodina ocenění. 
Muži víry, blahoslavení, požehnaní. 
 
Nejde o zkušenosti, o poznání, o zázraky, jde o srdce! 
O čistotu srdce. Proto nás Bible vybízí: 

Přísloví 4:23  Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 
 
Poznání Boha, vidění Boha záleží na čistotě našeho srdce, tedy na našem charakteru. 
"Ostrost duchovního zraku závisí na našem charakteru. Boha uvidí ti, kdo mají čisté srdce" O.Chambers 
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Pokud je moje srdce čisté, pak mám i čistý, pravdivý obraz Boha.  
Pokud je mé srdce špinavé, pak vidím Boha deformovaně. 
A to je velké nebezpečí pro nás - věřící. 
Nejsme nevěřící, věříme v Boha, ale vytvořili jsem si svůj vlastní obraz. On je plný milosti - ano, ale i pravdy. 
Po milosti natahujeme ruce, před pravdou se raději schováme.  
Podstatou Božího charakteru je láska, ale je také hrozný ve svém hněvu. 
Lásce se otevřeme, v tom nemáme problém. Víc lásky, víc moci, zpíváme.... 
Jsme jako turisti na pláži u moře: svlékneme se do plavek a natočíme ke slunci, aby nás co nejlépe opálilo. 
Bože, jak úžasná je tvá láska, jak hřeje, jak opaluje jak vlévá život. Rochníme si v Boží lásce.... 
Ale On je také hrozný ve svém hněvu - to přeci platí pro zvrácený a hříšný svět! To se netýká nás! 
A co takhle slovo: 

1 Petrův 4:17  Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího.  
Hrozný vůči těm, kteří překrucují pravdu 

Římanům 1:18  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou 
nepravostí potlačují pravdu. 

 

Koloským 3:5-6  Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a 
hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. 

 
Jednak máme v sobě tendenci omlouvat své hříchy, a díky tomu se nám rozostřuje pohled na Boha. 
A pak je zde satan, který se snaží zkreslit náš pohled na Boha. 
 
Vidíme Boha, ale nevidíme ho ostře. 
Stává se mi, když jsem hodně unavený a jedu v noci autem, že se mi rozostřuje zrak. Vidíme dvě čáry, dvě 
auta, musím zastavit... je to velice nebezpečné. 
Stejně je to i s viděním Boha. Je-li jakýkoliv hřích v mém životě, začínám vidět Boha rozostřeně. 
Neuvědomuji si to, ale začínám snižovat Boží normy. Začínám si zobrazovat Boha, vytvářet podle toho jak se 
mi to hodí. A to je porušení 2. přikázání.  
Klaním se podobě Boha, kterou jsem si vytvořil (ve své mysli). Boha kterému radím, kterému milostivě 
schvaluji co budu dodržovat z jeho zákona, a co už dnes (nebo co pro mne) neplatí. 
Všiml jsem si u sebe, že to co toleruji u sebe odsuzuji u druhých... 
Takto v pohledu na Boha působí hřích. 
Hřích (jakýkoliv - od lži, pomluv, neúcty k rodičům,  přes krádež, smilstvo, až k čarodějnictví) deformuje Boží 
obraz.  
To vysvětluje, proč někteří lidé (věřící) klidně žijí v hříchu a vůbec nemají výčitky svědomí, dokonce hřích 
(svůj, nebo druhých) obhajují.  
(Káťa - nevěra, prožívám nejkrásnější vztah s Bohem... Moudrých - přivedla jsem manžela k Bohu, to byl můj 
úkol, teď mohu jít s jiným....) 
 
Druhým nebezpečím je duchovní šedý zákal. Ten působí satan. 
Šedý zákal vzniká tím, když se čočka zakalí, a postižený postupně začíná vidět jako by se díval přes špinavé 
sklo, nebo zamrzající okno. Šedý zákal se nedá léčit, zastavit, musí dojít k operaci. Čočka se musí vyjmout.  
Dnes je to jedna z nejběžnějších a nejjednodušších operací na očních klinikách. 
 
Satan zakaluje náš pohled na Boha. Snaží se zpochybňovat Jeho slovo, jeho lásku, jeho milost, snaží se v nás 
vytvářet dojem, že  
Může to mít formu liberalismu, nebo zákonictví. Ale důsledek je stejný: zakalený Boží obraz. Jako bychom 
měli před očima závoj. Vidíme v mlze. 
Místo Krista, jemuž je dána veškerá moc na nebi a na zemi, který sedí na Boží pravici, který je korunou ctí a 
slávou vidíme nevýrazného, nezajímavého, opuštěného Ježíše, který nám nemá co dát, kterému není třeba 
se podřizovat, který nemusí být v našem životě na prvním místě. 
Šedý zákal - ten nejde léčit, čočka musí ven! 
Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu, radí Jakub 4,17, a satan uteče. 
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Váš zrak se obnoví! 
Je úžasné vidět reakci lidí po šedém zákalu. Najednou vidí! Je to zázrak, vše je ostré, jasné (ano někdy jejich 
zrak potřebuje korekci), ale vidí! 
 
Když satan přestane našeptávat, znevažovat Boží pravdy, umenšovat Ježíše - když ho vykážeme z našeho 
srdce, či mysli, najednou se nám před očima objeví Ježíš Kristus ukřižovaný v plné slávě. 
Najednou vidíme Boha.  
 
CSP  Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 
 
 
Čisté srdce! 
 
Čistota není nevinnost - znamená daleko víc. Čistota je výsledkem trvalé duchovní harmonie s Bohem. V 
čistotě musíme růst. Náš život s Bohem může být v pořádku! 
 

Jde o vnitřní čistotu. Náš vnějšek se občas může znečistit a potřísnit. Bůh nás před touto možností záměrně 
nechrání, protože si na ní můžeme uvědomit, jak je nutné uchovávat si osobní čistotu, abychom duchovně 
neoslepli. Jestliže je vnější rovina našeho duchovního života s Bohem byť jen nepatrně poškozená, musíme 
vše ostatní odložit a uvést to do pořádku. Pamatujte, že ostrost duchovního zraku závisí na našem 
charakteru - "Boha uzří" ti, "kdo mají čisté srdce". 
 
Bůh nás očišťuje svojí svrchovanou milostí, ale přesto je něco, na co si musíme dávat bedlivý pozor. Žijeme v 
těle, pohybujeme se mezi lidmi, přicházíme do styku s jinými názory, a tak se nám může stát, že se 
zašpiníme. Před Bohem si musíme v pořádku udržovat nejen naši "velesvatyni". Také naše "vnější nádvoří" 
musí být v dokonalé harmonii s čistotou, kterou nám Bůh ve své milosti dává. Když se naše "vnější nádvoří" 
znečistí, okamžitě to poškodí i naše duchovní vidění a chápání. Chceme-li si budovat osobní důvěrný vztah s 
Pánem Ježíšem Kristem, znamená to určité věci zcela odmítnout nebo na ně vůbec nemyslet. Některé věci 
mohou být přijatelné pro druhé, ale stanou se nepřijatelnými pro nás. 
 
 
Zatmění slunce - hřích působí toto zatmění 
Mraky zakrývají slunce, ale to svítí - odežeň mraky hříchu! 
 
Neomlouvat hřích, ale prosit 

Žalmy 139:23  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, 
24  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! 

 
Žalmy 67:2  Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! 
Efezským 5:9  Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 
10  zkoumejte, co se líbí Pánu. 
11  Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. 
12  O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. 
13  Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. 
14  A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti 
Kristus. 
 
 
Numeri 6:24  »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
25  ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
26  ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« 
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Biblické texty 
Matouš 5:1  Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 
2  Tu otevřel ústa a učil je: 
3  "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 
4  Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 
5  Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
6  Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
7  Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 
8  Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 
9  Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 
10  Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 
11  Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 
12  Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli 
před vámi. 
13  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila 
ven a lidé po ní šlapali. 
14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
15  A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 
16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
17  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 
18  Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze 
Zákona, dokud se všechno nestane. 
19  Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském 
vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. 
20  Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, 
jistě nevejdete do království nebeského. 
 
Žalmy 24:1  Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. 
2  To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. 
3  Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? 
4  Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. 
5  Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. 
6  To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob. 
7  Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 
8  Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. 
9  Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 
10  Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! 
 


