Neh kapitola 1.
[1] Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, [2] přišel Chananí, jeden z mých
bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. [3] Řekli mi: "Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině
a nebyly zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm." [4] Když jsem slyšel ta slova, usedl
jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. [5] žíkal jsem: "Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože
veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. [6] Kéž 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. [7] Počínali jsme si vůči tobě hanebně,
nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. [8] Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému
služebníku Mojžíšovi: 'Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. [9] Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a
podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byly zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam
přebývalo mé jméno.' [10] Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. [11] 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.
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