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NAUČENÍ Z DOBY EZDRÁŠOVY 
A NEHEMIÁŠOVY

Doba EzdráŠova a NehemiáŠova nezna
mená toliko období zahrnující život těchto 
dvou mužů, nýbrž také historii, která je 
vylíčena v knihách nesoucích jejich jmé
no. Toto období začíná návratem Židů ze 
zajetí babylónského a vydáním dekretu 
Cyrova okolo r. 537 př. Kr. a sahá až do 
sklonku vlády Nehemiášovy do r. 407 př. 
Kr. EzdráŠova činnost začala v roce 457 
př. Kr. a Nehemiášova kolem r. 444 př. Kr.

Tyto dvě knihy, EzdráŠova a Nehemiá- 
šova, tvořily původně v hebrejském ruko
pisu jediný svazek. S prvním rozdělením 
těchto knih se poprvé setkáváme v Sep- 
tuagintě, odkud pak přešlo i do pozdější 
Vulgáty. V polovině patnáctého století na
cházíme toto rozdělení již i v hebrejském 
rukopise a od té doby je takto přinášejí 
všechna hebrejská tištěná vydání. Z těch- 
ty vydání se pak přeneslo i do našich ny
nějších vydání. Ezdráš je pokládán za au
tora obou knih.
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Proroci Aggeus a Zachariáš působili 
v počátcích správy Ezdráše a Nehemiáše 
a jejich spisy skýtají mnohá naučeni 
z oněch pohnutých dob.

Taková byla doba, ve které Pán zacho
val ostatky svého lidu, rozptýleného v ci
zině. Ale Izrael nepřijal Boží naučení a ne
splnil úkol, pro který jej Pán vyvedl 
z Babylóna. Bůh proto dnes shromažďuje 
duchovní ostatky ze všech národů, poko
lení a jazyků. První ostatkové nesplnili 
úkol, pro který je Bůh shromáždil. Proto 
se budeme učit poznávat příčinu jejich 
pochybení, abychom se vyhnuli opakování 
jejich chyb. Neboť „všecko, co bylo kdysi 
napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, 
abychom zůstali trpěliví, povzbuzovali se 
z Písem a odtud měli naději“. (Řím. 15, 
4.)
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Účel zajetí lidu izraelského

boží původní plaň s Izraelem
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Zlatý verš: Řím. 15, 4.
Ovod: Abychom plně pochopili význam doby Ez- 

drášovy a Nehemiášovy, je nezbytné správně po
rozuměli historickému pozadí oné doby. Bůh 
povolal izraelity, aby byli ve světě jeho před
staviteli, aby rozšířili známost pravého Boha 
mezi všemi národy. Tento cil však zanedbali a 
nesplnili. Pán je zato trestal babylónským zaje
tím. Avšak Bůh je neopustil ani v zajetí. On 
sledoval své milostivé cíle i v jejich ponížení. 
Zaslíbil jim, že je přivede zpět do vlastní země 
a dá jim novou příležitost ke splnění uloženého 
úkolu: být světlem pohanům.

1. Proč nám byly zachovány dějiny Izraele? Řím. 
15, 4. 1. Kor 10, 11.

„Byl mi ukázán starý Izrael. Měli veliké světlo 
a neobyčejné přednosti; avšak oni nežili podle 
toho světla a nevážili si oněch předností. Jejich 
světlo se stalo tmou. Chodili po cestách svých, 
místo aby následovali vedení Božího. Dějiny lidu 
izraelského byly napsány pro věřící, kteří žijí 
v posledních dnech, aby neupadli do téhož pří
kladu nevěry." EGW
2. Jaký byl původní plán Boží s Izraelem?

2. Mojž 19, 5. 6.
Skrze židovský národ obmýšlel Bůh udělit hoj

né požehnání všem ostatním národům. Bůh ve
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svém milosrdenství pohanské národy nezamítl. 
Chtěl jim dát možnost, aby jej poznaly. Chtěl, 
aby skrze zásady zjevené lidu izraelskému byl 
v lidstvu znovuzřízen mravní obraz Boží.
3. Co učinil Izrael i Juda, místo aby splnili Boží 

úmysl? 2. Král. 17, 7—12. v. 14—18. v. Iz. 1, 
1—4.

„Izrael nesplnil plán Boží. Zapomněli na Boha, 
zapomněli i na své poslání ve světě. Požehnání, 
která přijímali, nepřinášela užitek světu. Všechny 
výhody používali k vlastnímu oslavení. Oloupili 
Boha o službu, kterou od nich požadoval a lou
pili i své bližní o správné náboženské vedeni a 
dobrý příklad. Neopakuje se totéž i v naší gene
raci? Mnozí v našich dnech si ponechávají pro 
sebe to, co jim Pán svěřil pro spásu nezachráně
ného a dosud nevarovaného světa.“ EGW

4. Jak cítil Bůh se svým lidem i přesto, že od
padnul? Oz. 11, 8. Ez. 33, 11.

„Kdyby byl Izrael dbal poselství proroků, byl 
by si ušetřil ponížení, jež následovalo. Jelikož 
Izraelité setrvávali v odvrácení od Božího záko
na, byl Bůh nucen poslat je do zajetí. .Vyhlazen 
bude lid můj pro neumění*, znělo jeho poselství 
skrze Ozeáše. .Poněvadž jsi ty pohrdl uměním, 
pohrdnu i já tebou, že jsi zapomněl na zákon 
Boha svého.* ** EGW
5. Jaký byl Boží poměr k jeho lidu přes zdánli

vou přísnost a tvrdost? Jer. 29, 11—13.
Bůh dopouští zkoušky utrpení na svůj lid, aby 

ho obohatil statečností, aby byl i pro jiné zdro-
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6. Jaký účel sledoval Bůh se zajetím Izraelitů? 
Jer. 30, 11.

„Bůh domlouval Judovi, aby ho nehněvali, ale 
oni neuposlechli. Nakonec byl proti nim vyřknut 
rozsudek. Měli být odvedeni jako zajatci do Ba- 
bylóna. Kaldejští se měli stát nástrojem, kterým 
by Bůh trestal svůj neposlušný lid. Utrpení Jud- 
ských bylo úměrné světlu, jež jim bylo dáno a 
výstrahám, kterými pohrdli. Pán dlouho odkládal 
své soudy, ale nyní je navštívil svou nelibostí, 
jakožto posledním pokusem odvrátit je od zlé 
cesty." EGW
7. Jakého ducha nebo jaké smýšlení mělo vyvolat 

utrpení Izraele? Jer. 31, 18. 19.
„Efraim“ znamená v proroctví velmi často de

set kmenů, které po rozdělení tvořilo severní krá
lovství Izraele.
8. Čím bývá obhájeno poslání Božích proroků 

v kritických dobách? Ez. 33, 33; Mojž. 18, 
21. 22.

9. Jaká měla být duchovní zkušenost těch, kteří 
se navrátili ze zajetí? Ez. 36, 24—31.

Při obrácení člověka se plní Boží zaslíbení u Ez. 
36, 26. Změna lidských srdcí a povah je divém, 
který zjevuje věčného Spasitele. Ustálený život 
v Ježíši Kristu je veliký zázrak.

jem síly. Právě ony zkoušky, které na nás nejvíce 
doléhají a budí zdání, jakoby nás Bůh opustil, 
mají nás vésti blíže ke Kristu, abychom všechna 
břemena složili u jeho nohou a získali pokoj.
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10. Jaký cíl sledoval Bůh s národy, u nichž byl 
Izrael v zajetí? Jer. 12, 14—17.

Bůh rozptýlil svůj lid mezi národy. V utrpení 
činili mnozí pokání ze svých přestoupení a hledali 
Pána. I když byli rozptýleni v pohanských zemích, 
šířili známost o pravém Bohu. Bůh přivedl své 
služebníky, Daniele, Nehemiáše a Ezdráše před 
vladaře a krále, aby tito modláři měli možnost 
přijmout světlo. Co nevykonal národ izraelský ve 
své zemi v době klidu, to musel vykonat v zajetí 
za velikých zkoušek a těžkostí.
11. Jak bylo vyvýšeno jméno Boží mezi pohany 

od zajatců judských? Dan. 2, 47; 3, 28. 29; 6, 
25—27.

Babylónskému národu se dostalo známosti 
o království Božím, které má být zřízeno a ostojí 
proti veškeré moci ďáblově. Daniel a jeho dru
hové Ezdráš a Nehemiáš a mnoho jiných vydali 
svědectví o Bohu ve svém zajetí. Pán je rozptýlil 
mezi království země, aby jejich světlo svítilo 
jasně uprostřed tmy pohanství a modlářství.
12. Co bylo nejsmutnějším zjevem v zajetí? Ez. 

36, 19. 26.
„Izraelští nesprávně představovali Boha okol

ním národům. Jejich náboženský život přinášel 
zkázu místo spasení.“ EGW
13. Jak zneuctívají mnozí věřící

i dnes? Jak. 2, 7. Řm. 2, 23. 24.
„Bůh tě uznal za své dítko. Pros jej, abys ne

činil hanby jeho jménu. Bůh tě posílá na svět 
jako svého náměstka. Proto v každém jednání 
svého života máš zjevovat, že patříš jemu, že máš 
jeho povahu. A to můžeš učinit jedině přijetím 
milosti a spravedlnosti Kristovy." EGW
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Vyslobodenie zo zajatia
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Základný verš: Jer 51, 6.
Ovod: Keď Cýrus dovolil Židom vrátit sa do vlas

ti, určitý počet sa ich vrátil, ale váčšina sa roz
hodla zostat v Babylone. Medzi tými, čo sa vrá
tili, boli mnohí, Čo nechceli žit podta Božieho 
plánu. Zajatie ich nezměnilo k dobrému. Boh 
však i tak spolupracoval so svojim tudom.

DEKRÉT
1. Čo urobil perský král Cýrus v prvom roku 

svojej vlády? Ezdr. 1, 1.
Keď Cýrus ovládol Babylon, zoznámil sa s Da- 

nielom, ktorý bol už v dost vysokom veku. Do
zvěděl sa, že bol dobrým radcom velkého Nabu- 
chodonozora a pieto si vážil jeho rady. Od Daniela 
sa tiež nepochybné dozvěděl o proroctve, pó
dia ktorého sa Židia malí vrátit spáť do zasiúbe- 
nej zeme a vystavit nový chrám. Preto tiež dovo
lil obnovit ich samostatnost.
2. Čo hovoří Izaiáš o Cýrovi? Iz 44, 28; 45, 13.
Keď perské vojsko vniklo do Babylona, proroc

tvo sa doslova splnilo. Pre Židov to bol dostatočný 
dokaž, že ich podmanitel' je přemožený. Málo im 
to byť neklamným znamením, že ich Boh neopus
til.

3. Čo obsahoval Cýrov dekret? Ezdr. 1, 3.
4. Od koho dostal Cýrus příkaz, aby vystavil je

ruzalémský chrám? V. 2.
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8. Ako sa snažil Daniel odstrániť každú překážku 
kvóli rychlému splneniu Božieho zaslúbenia? 
Dan 9, 4—6, 20.

„Vierou sa Daniel pridfžal pravého slova pro
rockého a prosil Pána o jeho rychle splnenie.

6. Ktoré proroctvo sa splnilo vydáním Cýrovho 
výnosu? Jer 25, 11. 12; 29, 10.

Pretože babylonské zajatie začalo r. 605 pr. Kr. 
(Dan 1, 1), málo 70 rokov podlá proroka Jeremi- 
áša končit r. 536. Ak Cýrov výnos vyšiel v lete 
alebo na jeseň r. 357, — a Židia sa pravděpo
dobně vracali do vlasti na jer nasledujúceho roku 
536. — Jeremiášovo proroctvo sa splnilo.

7. Kto skúmal Jeremiášovo proroctvo krátko 
před vydáním dekrétu? Dan 9, 1. 2.

„Daniel a jeho spoločníci často přemýšleli 
o proroctvách, ktoré poukazovali na Boží úmysel 
s Izraelom. Naplněný velkým zármutkom nad 
týmto 1'udom, uvažoval Daniel znovu o Jeremiá- 
šovom proroctve. Bolo tak jasné, že skrze toto 
proroctvo pochopil počet rokov, o ktorých sa sta
lo slovo Hospodinovo k prorokovi Jeremiášovi, 
že sa za ne vyplnia spustošenia Jeruzaléma, za 
sedemdesiat rokov1.“ — EGW

„Pán pósobil na Cýra ako na svoj nástroj, aby 
poznal proroctvá, ktoré hovoria o ňom, a aby 
izraelskému 1’udu doprial slobodu." — EGW

5. Čo mali urobit v Babylone pozostalí Židia pre 
tých, čo sa vracali do Jeruzaléma? V. 4. 6.
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Obnovení obětního systému
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Zlatý verš: Ezdr. 3, 11.
Úvod: Cestu dlouhou skoro 1500 km z Babylóna do 

Jeruzaléma prošli šťastné. Vypravili se pravdě
podobné někdy na jaře r. 536 př. Kr. a došli do 
Jeruzaléma v létě téhož roku. Zajatci, kteří se 
vrátili, začali odvážně zřizovat nové domovy.

Cele sa počítal k tým, Čo odpadli od Boha a ich 
hriechy vyznával ako svoje vlastně." — EGW

9. Čo predpovedal prorok Izaiáš o páde Babylo- 
na? Iz 21, 9.

10. Aké posolstvo o konečnom páde Babylóna na- 
písal pre fud Boží prorok Jeremiáš? Jer 51, 
6. 8.

11. KoFkí poslúchli výzvu Cýrovho výnosu? Ezdr 
1, 5; 2, 64, 65.

Vrátila sa poměrná menšina zajatcov. Dokonca 
aj mnohí z rodu Júdovho a Benjaminovho roz
hodli sa zostať v Babylone. Mnohí z nich sa do
pracovali cti a majetku, ako o tom svedčia aj 
klinopisy, a preto neboli ochotní vzdat sa toho, 
čo ťažkou prácou nadobudli a vyměnit to za ne- 
istú budúcnost v spustošenom Judsku.
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1. Kdo se stal občanským i náboženským vůd
cem navrácených zajatců? Ezdr. 3, 2a. Agg. 
1, 14.

Aggeus 1,1 mluví o Zorobábelovi, pravnuku krá
le Joachima, jako o vladaři judském. Cyrus usta
novil potomka bývalého krále judského, aby vládl 
ve jménu krále perského. Cyrus předpokládal, že 
se toto ustanovení bude Židům líbit. Přirozeně, 
že ochotněji sloužili vlastnímu knížeti než ci
zinci.

„Jesua" je aramejský tvar pro hebrejské jmé
no Jozue. Tento Jesua byl duchovním vůdcem 
navrácených zajatců. Byl přímým potomkem Aré
novým po svém otci Jozadakovi, veleknězi v době 
Nabuchodonozorova vpádu do Jeruzaléma: 1. Par. 
6, 3—15. Ezdr. 3, 2. Jesua se pravděpodobně na
rodil v exilu, jelikož se dožil dokončení chrámu 
za dvacet let po návratu do Jeruzaléma.

Tak se stali dva členové starých židovských 
rodů vůdci národa. Potomek bývalého vládnou
cího rodu byl ustanoven politickým vůdcem a 
druhý, syn předexilního velekněze, byl duchovní 
hlavou.
2. Co bylo prvním činem některých židovských 

knížat po návratu do Jeruzaléma? Ezdr. 2, 68, 69.
Když přišli na místo bývalého chrámu, pořádali 

členové výpravy děkovné služby, při nichž oběto
vali dary. Duch štědrosti se zmocnil lidu podobně 
jako kdysi při stavbě Stánku u Sinaje. (2. Mojž. 
36, 5—7.)

Když se přiblížil sedmý měsíc, shromáždili se 
v Jeruzalémě.
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3. Co učinili Izraelité, když nadešel sedmý mě
síc? Ezdr. 3, 1.

Krátce po svém návratu do Palestiny, pravdě
podobně v létě 536 př. Kr., shromáždili se Židé 
v Jeruzalémě, aby slavnostně zahájili službu chrá
movou. Toto shromáždění se konalo koncem šes
tého měsíce, jak ukazuje srovnání verše 1. s v. 6. 
Sedmý měsíc (tišri) byl z celého židovského ná
boženského roku nejsvětější měsíc. První den 
tohoto měsíce byl Nový rok občanského kalendá
ře. Měsíc začínal troubením a svátým shromáž
děním. Za deset dní nastal slavnostní den smíře
ní (3. Mojž. 23, 24. 27), po kterém následovala 
slavnost Stánků (3. Mojž. 23, 34—36).

4. Co bylo prvním krokem ve znovuzřízení po
svátných služeb? Ezdr. 3, 2b.

5. Které oběti měly být přineseny nejprve? 
Ezdr. 3, 3.

Nejdůležitější obřadné služby Stánku a později 
chrámu tvořily denní oběti zápalné. Každé ráno 
a každý večer byl na oltáři spálen jednoroční be
ránek, čímž byla znázorňována neustálá závislost 
národa na usmiřující krvi Kristově.

6. Kterou slavnost slavili? Ezdr. 3, 4.
Podobně jako velikonoce i slavnost Stánků byla 

vzpomínková slavnost. Na památku na své puto
vání po poušti měl lid opustit své domy a bydleti 
ve stanech, které byly udělány z větví stromů.

7. Které oběti byly přineseny při této příleži
tosti? Ezdr. 3, 5. 6.
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10. Jak si počínal lid? v. 11b.
„Není třeba zdůrazňovat, že tato chvála a vděč

nost byly zcela na místě. Pán dává svým služeb
níkům slova, která by měli mluvit a touto vděč
ností by se měli vyznačovat všichni; neboť všichni 
viděli, že založen byl dům Hospodinův.“ EGW

11. Jaké smíšené pocity se projevily při těch, kte
ří viděli dřívější chrám? v. 12.

Bůh působil na srdce Cyrovo, aby pomohl Ži
dům při znovuvybudování chrámu a to je mělo 
nadchnout k projevu neobyčejné vděčnosti. Ně
kteří však nepoznali zjevnou Boží pomoc. Místo 
radosti byli nespokojení a malom>slní.

12. Co bylo následkem jejich nemoudrého počí
nání? v. 13.

„Postavení oltáře, na němž byly přinášeny den
ní oběti, posílilo věrné ostatky. Z celého srdce 
činili nutné přípravy k vybudování chrámu a je
jich práce stále vzrůstala." EGW

8. Jaké kroky učinili Židé, aby stavba chrámu 
mohla pokračovat? Ezdr. 3, 7—9.

„Dělníci, zaměstnaní přípravami stavebního ma
teriálu, nalezli v rozvalinách některé z obrov
ských kamenů z chrámu Šalomounova. Ty byly 
připraveny ku použití a opatřeno ještě mnoho 
nového staviva. Přípravné práce skončily, takže 
bylo možno položit základní kámen.“ EGW
9. Který obřad doprovázel kladení základního 

kamene? v. 10. 11. a.
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Překážky při výstavbě chrámu

63

„Reptání a naříkání a nevhodné srovnávání pů
sobilo zhoubně na mysl mnohých a oslabovalo 
ruce dělníků. Dělníci se tázali, zda mají pokračo
vat ve stavbě, která byla zpočátku velmi příznivě 
posuzována, a nyní byla příčinou naříkání. Ti, kte
ří naříkali, neuvážili tíhu svých slov, která vy
zněla jako nesouhlas a zklamání. Neuvážili, jak 
velice oddálili dokončení chrámu.“ EGW

13. Čím by neměl dělník Boží nikdy pohrdat? 
Zach. 4, 10.

„Svět má ve zvyku konat všechno s nádherou 
a velkolepě. Boží způsob však je začínat s má
lem, ale končit vítězstvím pravdy a spravedlnos
ti.“ EGW

Zlatý verš: Agg. 1, 7.
O vod: Položeni základů chrámu vyvolalo rozhodný 

odpor nepřátel. Nepřátelé Židů chtěli dosáhnout 
zastaveni výstavby. (Ezdr. 4, 5) Pán však zasáhl 
ve prospěch svého lidu a zmařil usilování ne
přátel. Avšak po tak slibném začátku výstavba 
druhého chrámu se zpomalovala, až konečně 
úplné přestala pro stálý odpor ze strany Sama
ritánů. (Viz Ezdr. 4, 1—5.) Zmalomyslnělí Ži
dé se dáli do obděláváni vlastni půdy a vlast
ních domů. Jak málo si uvědomovali ti, kteří 
při kladeni základního kamene pro druhý chrám
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naříkali, jak dalekosáhlý bude jejich zmálomysi
nající vliv na všechny, kteří usilovali o znovu- 
vybudováni domu Božího!

žádostí přišlí odpůrci Židů, když se 
o znovuvýstavbě chrámu? Ezdr. 4,

1. S jakou
dověděli
1. 2.

„Toliko malý počet se rozhodl vrátit se z Ba- 
bylóna; a nyní, když začali dílo, které se zdálo 
nad jejich síly, nejbližší sousedé přicházejí a na
bízejí jim pomoc. Samaritáni se odvolávali na 
uctívání pravého Boha a projevili přání, mít podíl 
na přednostech a požehnáních spojených se služ
bou chrámovou.“ EGW
2. Kdo byli tito odpůrci? Ezdr. 4, 2b. 2. Král. 

17, 24—29.
„Poblíž izraelitů, kteří se usadili, aby znovu 

budovali chrám, sídlili Samaritáni. Byli to míšen
ci, kteří vznikli z pohanských asyrských osadníků 
s ostatky desíti pokolení, jež byly v Samaří a Ga
lilei. V pozdějších letech Samaritáni tvrdili, že 
ctí pravého Boha, ale srdcem zůstali modláři. 
Je pravda, že na své bůžky hleděli jako na připo
mínku živého Boha, vládce Všehomíra, přece však 
byli nakloněni k uctívání rytin.“ EGW

3. Co odpověděli Židé na žádost Samaritánů? 
Ezdr. 4, 3.

„Neučiníš s nimi smlouvy,“ pravil Bůh. Ti, kteří 
se nedávno odevzdali Bohu při oltáři postaveném 
na sutinách chrámu, si uvědomili, že hranice mezi 
jeho lidem a světem má být vždy zřetelná a jasná. 
Proto odepřeli spojití se s těmi, kteří znali poža-
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dávky zákona Božího, ale neřídili se jeho příka
zem. Lid Boží má až do skonaní světa dbát zásad 
daných lidu izraelskému. Pravý úspěch závisí na 
trvalém společenství s Bohem.

8. Které proroky vzbudil Pán za vlády krále Da- 
ria, aby povzbudil Židy? Ezdr. 5, 1. Agg. 1, 1. 
Zach. 1, 1.

Prorok Aggeus a Zachariáš povstali, aby pro
mluvili v těchto nesnázích. Ráznými svědectvími

4. Co učinili tito nepřátelé, když jim byla ode
přena účast na výstavbě? v. 4—6.

5. Jaký byl obsah dopisu, který napsali králi Ar- 
taxerxovi? v. 7—16.

6. Co odpověděl král? v. 17—22.
7. Co učinili nepřátelé Židů, když obdrželi dopis 

od krále? Jak dlouho byla stavba přerušena? 
v. 23. 24.

„Odpor nepřátel byl mocný a rozhodný, takže 
Židé pozbývali mysli. Někteří nemohli zapomenout 
na příhodu při kladení základního kamene, kdy 
mnozí projevili nedostatek důvěry v toto dílo. 
A když Samaritáni byli stále drzejší, mnozí Židé 
pochybovali o tom, zda skutečně přišla doba ke 
stavbě chrámu. Tyto pocity se brzo rozšířily. Mno
zí z dělníků zmalomyslněli a zemdleli. Vrátili se 
do svých domovů ke svému dřívějšímu zaměst
nání.“ EGW
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10. Co činil lid, místo aby stavěl dům Hospodi- 
nův? v. 3. 4.

„Izraelité neměli žádnou omluvu pro opuštění 
stavby. Právě v době, kdy vznikly překážky, byl 
čas pro pokračování ve stavbě. Tato historie se 
bude opakovat. Bude docházet k náboženskému 
úpadku, protože lidé nemají víru. Boží služebníci 
musí jít vírou vpřed. I když budou třeba prochá
zet těžkými okolnostmi, nemají zapomínat, že Bůh 
jde před nimi. Lid Boží nakonec zvítězí nad kaž
dou překážkou.'* EGW

11. Jakou zkušenost dopustil Pán na Židy pro za
nedbání domu Božího? v. 6.

ukazovali tito proroci na příčiny těžkostí. Prohla
šovali, že kdyby byli Izraelští ctili Boha a pro
kazovali mu náležitou čest stavbou chrámu, byla 
by s nimi Boží přítomnost a požehnání.

9. K jakému závěru došel lid pro stálé protiven
ství? Agg. 1, 2.

Jak často ti, kteří se rozhodnou jít vlastní ces
tou, vymýšlejí si důvtipné výmluvy, aby se ospra
vedlnili. Proto izraelité omlouvají přerušení stavby 
překážkami, které jim kladli nepřátelé. Tyto pře
kážky pokládali za znamení, že není vhodný čas 
k výstavbě chrámu. Dokonce prohlašovali, že Pán 
nastrojil těžkosti, aby pokáral jejich horlivý 
spěch. Proto mluví Bůh skrze poselství prorokovo 
„lid tento" a nikoli „lid můj".

12. Kterou přiléhavou výzvu poslal proto Pán 
svému lidu? v. 5. 7.

Velmi Často jsme nakloněni učinit tyto hmotné 
věci hlavním předmětem našeho života v pošetilé
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Základný verš: Hag 2, 5b.
Ovod: Haggeovo posolstvo sa střetává s uspěchám. 

Celkom opačné to bolo u proroka Jeremiáša, 
ktorého posolstvo sa střetlo s otvoreným odpo- 
rom. Haggeus je oplsaný ako najúspešnejší pro
rok, ak nióže byt bezprostředné prijatie posol- 
stva meradlom prorokovho úspěchu.
Bol to duch srdečnej spolupráce, ktorý přispěl 
k dokončeniu Božieho domu v neobyčajne krát- 
kom čase. Ten istý duch prispeje tiež aj dnes 
k dokončeniu duchovného . domu Božieho a 
k zriadeniu věčného krátovstva (1 Pet 2, 5; 
Mat 24, 14). Haggeovo posolstvo je pre církev 
Božiu dnes nielen výstrahou a napomenutím, 
ale tiež velkým povzbudením.

1. Ako sa rud zachoval k Haggeovej výzvě sta- 
vať dom Boží? Hag 1, 12; Ezdr 5, 1. 2.

Izraelskí sa vzchopili aj keď ich polia lézali 
pusté a ich skromné zásoby sa rýchlo umenšovali. 
Pilné pracovali na stavbě chrámu. Bolo to dielo, 
ktoré vyžadovalo pevné spolahnutie na Boha. Hos-

naději, že Bůh nám bude shovívavý a na konci 
naší životní cesty, trvající sedmdesát let, přidá 
království věčné.
13. Jak se Pán snažil vyburcovat lid k odpovědné 

práci? v. 8—11.



4.

PRIROVNANIE K PRVÉMU CHRÁMU

chráme?

68

podin posiela svojmu J'udu zasíúbenie, že ich viera 
bude bohaté odměněná a že slovo Hospodinovo 
o budúcej slávě chrámu, ktorého múry právě stá
vali, nesklame.
2. Aké potešujúce posolstvo dal Pán svojmu ru

du, len čo začali stavať? Hag 1, 13.
„Po druhej prorokovej vyzve l'ud poznal, že Pán 

to s nimi myslí vážné. Neodvažovali sa pohrdnúť 
opátovnou výstrahou. Keď sa rozhodli splnit vói’u 
Božiu, tak sa posolstvo pokáránia změnilo v šlo
vá povzbudenia. Akého milostivého Boha máme!“ 
EGW
3. Aké podobné posolstvo povzbudenia dostali tí, 

čo pracujú v diele evanjelia? Mat 28, 20.
„Kristus nepovedal svojim učeníkom, že ich 

práca bude 1'ahká. Nebudu však sami. Uistil ich, 
že bude s nimi a ak vierou pojdu vpřed, že budú 
pod ochranou Všemohúceho. Povzbudzoval ich, 
aby boli statoční a silní, lebo on bude s nimi.“ 
EGW

Aký výsledok dosiahla prorokova výzva? Hag.
1, 14.

5. Aký bol tento chrám v porovnaní so Šalamú- 
novým? Hag 2, 2—4.

6. Aké povzbudenie dostali vodcovia i fud? Čo 
bude zdrojem ich sily? V. 5. 6.

o novom7. Čo prorokoval Haggeus 
V. 7—9.

„Druhý chrám nebol poctěný oblakom slávy 
Hospodinovej, ale živou prítomnostou Toho, v kto-
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10. Ako působil Pán na Izraela, aby poznal svoj 
hriešny stav? V. 16—18.

11. Čo sTubil učinit Pán, keď sa Fud znova chopil 
Božieho diela? V. 19. 20.

8. Ktorý obřadný obraz použil Haggeus, aby uká
zal, že samotné obřady nikoho neposvátia? 
V. 12. 13.

Naučenie je jasné. Dary a obete, které boli pri- 
nášané na novozbudovaný oltář, neočisťovali od 
hriechu. To mohlo učiniť len opravdové pokánie 
a obnovenie Božou milosťou. Ludia nemalí oča- 
kávať svátost od vonkajších obradov ceremonial- 
ného zákona.

9. Ktorým príkladom ukázal Haggeus, že fud je 
hriešny? V. 14. 15.

Aby sa budovatelia druhého chrámu nedopustili 
chyby, Pán ich vyučoval v podobenstvách. Člověk 
skazený hriechom je zobrazený mrtvým telom 
v stave rozkladu. Všetko umývanie a kropenie 
zahrnuté v obradnom zákone bolo naučením v po- 
dobenstve, aby si každý uvědomil nutnost obnovy 
srdca, očistenia duše a potřebu posvácujúcej mo
ci Svátého Ducha.

rom je plnost božstva telesne, ktorý je sám Boh 
zjavený v tele. .Žiadúci všetkých národov* skuteč
né prišiel do chrámu, keď ako muž z Nazareta 
učil a uzdravoval v jeho svátých sieňach.“ EGW
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„Vodcovia a izraelský l'ud přijali radu a napo- 
menutie proroka Haggea. Pocítili, že v ťažkos- 
tiach bol s nimi Boh. Neopovážili sa pohrdnúť opá- 
tovnými naučeniami, ktoré im poslal Boh. Pozna
li, že požehnanie závisí na oddanej poslušnosti 
Jeho prikázaniam.“ EGW

12. Čo chcel učinit s pohanskými národmi, ktoré 
by chceli mariť Jeho plán? V. 21—23.

„Prorok videi odpor okolných národov proti sta
vitelem chrámu. Keby však bolí Židia oddané po
kračovali v diele Božom, bola by ich poslušnost 
priniesla duchovné požehnanie. Potom aj keby sa 
okolně národy spojili, aby zmařili prospievajúce 
dielo, bol by Boh mocné zasíahol.

13. Ktoré zasl’úbenie smieme aj my vztahovat na 
seba? V. 24.

„Toto osobné posolstvo Zorobábelovi bolo za
znamenané k povzbudeniu Božím dietkam všet- 
kých dob. Ak Boh dopúšťa na svojich skúšky, po
tom tým sleduje určitý ciel'. Vedie ich len tak, ako 
by si priali byt vedení, keby mohli vidiet na po- 
čiatku koniec a keby poznali plán, ktorý majú 
splnit.

Boh nedopustí, aby niekto z Jeho opravdových 
pracovníkov bol ponechaný sám. On zachová ako 
vzácný klenot každého, ktorého život je skrytý 
s Kristom v Bohu. O každom takom platí .... a uči
ním ta ako pečatný prsten, lebo teba som si vy
volil*.“ — EGW
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Zachariáš povzbuzuje budovatele 
chrámu

Zlatý verš: Ezdr. 5, 5.
Ovod: Dějiny lidu Božího nás učí, že v těžkých 

dobách posílal Bůh svému lidu proroka, aby po
káráním nebo povzbuzením ukázal na Boži po
žadavky. Takovým prorokem byl Zachariáš, kte
rý byl poslán, aby sloužil zmalomyslnělým 
budovatelům chrámu.

1. Jaká delegace přišla mezi stavitele chrámu? 
Ezdr. 5, 3.

Tato návštěva, jak se zdá, měla svůj důvod 
v další stížností nepřátel Židů. Tattenai, zřejmě 
domýšlivý perský úředník, se rozhodl osobně pře- 
šetřit záležitost, než stížnost podá dál. Je také 
možná, že Tattenai přijel do Jeruzaléma nikoli 
kvůli stížnosti, ale z moci svého úřadu jako „vý
voda za řekou“. Když přijel do Jeruzaléma a 
zhlédl rozestavěný stavební plán, ptal se po sta
vebním rozkazu. Dnes nám poněkud divně zní: 
„Kdo vám poručil“, spíše bychom čekali „kdo vám 
povolil“, alo v oné době bylo povolení zároveň pří
kazem.

2. Co museli Židé odpovědět? v. 4.
3. Co činili starší židovští přes opětovný pokus 

překazit dílo? v. 5.
Židé úředníkům moudře odpověděli. Proto se
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Tattenai rozhodl napsat dopis Dariu Histaspovi, 
vladaři Médopersie a obrátil jeho pozornost na 
původní Cyruv výnos, který nařídil znovuvysta- 
vění domu Božího v Jeruzalémě, a který také na
řídil, aby náklad s tím spojený byl dán z poklad
nice královské.

Izraelští setrvávali v práci na stavbě chrámu a 
důvěřovali Bohu. Proroci Boží pomáhali jim časo
vými úvahami a povzbuzovali je.

4. Skrze koho posílal Pán znovu a znovu povzbu
zení svému lidu? Zach. 1, 7.

Poselství Zachariášovo, dané v podobenstvích 
a obrazech, přicházelo v době nejistoty a úzkosti. 
Mělo zvláštní význam pro ty, kteří pokračovali 
ve stavbě chrámu ve jménu Boha izraelského.

5. Co viděl Zachariáš ve svém prvním vidění? 
Zach. 1, 8.

První vidění mělo vzbudit důvěru v Boží milos
tivý úmysl obnovit Izraele. Dodávalo jistoty, že 
nepřátelé Izraele budou potřeni a že přes dosa
vadní stav Izraele bude Boží úmysl vykonán, jest
liže i lid vykoná svůj díl.
6. Koho představují koně a jezdci v tomto vi

dění? v. 9. 10.
Tito poslové jsou zde představeni jako ti, kte

ří podávají zprávu velikému Tvůrci všehomíra 
o záležitostech země, zvláště se zřetelem na Iz
raele.
7. Jakou zprávu přinesli poslové o poměrech na 

zemi? v. 11.
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Pohanské národy nepodnikají nic, čím by ule
vily a pomohly lidu Božímu. Zdá se, jako by po
volení k stavbě chrámu mělo být odvoláno.

8. Jaký byl poměr Boží k národům, kteří neči
nili nic, aby podpořili Izraele, ale spíše jej 
ještě více sužovali? v. 12—15.

Ačkoli Bůh trestal Izraele pro jeho hříchy, 
je tu použito výroku „já se málo rozhněval“. Bůh 
zamýšlel zmírnit své soudy. Na druhé straně však 
pohanské národy šly dále, než Bůh zamýšlel, a 
usilovaly o trvalé podrobení Židů.
9. Jaké potěšující zaslíbení bylo dáno o Jeruza

lému a jeho chrámu? v. 16. 17.
Verše 16. a 17. ukazují na Boží milostivé úmys

ly s ostatky Izraele. Předpovědi se splnily. Chrám 
byl postaven znovu a Jeruzalém obnoven. Avšak 
blaho zde naznačené se nikdy plně neuskutečnilo. 
Lid nesplnil duchovní podmínky, na nichž bylo za
loženo jejich dočasné blaho. Příležitost jim však 
byla dána.

10. Co viděl Zachariáš v dalším vidění? v. 18.
11. Co je řečeno o těchto rozích? v. 19.

Druhé vidění zjevuje prostředky, kterými Bůh 
hodlal splnit svůj úmysl. Rohy zcela jasně ozna
čují mocnosti, které „zmítaly Judeu. Izraelem a 
Jeruzalémem“. Číslo 4 snad znázorňuje všeobec
nost, jak je také naznačena ve čtyřech světových 
stranách (Dan. 8, 8; 11, 4), v nichž se Izrael na
cházel v rozptýlení.
12. Co ještě bylo ukázáno prorokovi? v. 20.
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14. Jaké ujištění nám dává Pán Ježíš, že církev, 
postavenou na skále, žádný nepřemúže? Mat. 
16, 18. Zjev. 19, 19—21.

Zlatý verš: Zach. 4, 6.
Ovod: Tento úkol nám předkládá další Zachariá- 

šova proroctví. Je důležité především zjistit, co 
tato poselství znamenala pro lid tehdejší doby 
a pak pochopíme i naučení pro nás.
Všimněte si. jaká zásada platí o naučeních v ká
zání na hoře. „V duchu se ocitáme při tomto 
výjevu: a sedíce s učedníky na úpatí hory, hrou- 
žíme se v myšlenky a pocity, které naplňovaly 
jejich srdce. Pochopíme-li, čím byla slova Pána 
Ježíše pro ty, kteří je slyšeli, pak i my v nich 
můžeme pozorovat nový život a novou krásu, 
rozumět jejich hlubšímu smyslu i pro nás." 
EGW

13. Jaký úkol měli tito kováři? v. 21.
Mnoho domněnek bylo vysloveno o těchto čty

řech kovářích. Číslo čtyři může prostě znázorňo
vat čtyři světové strany, kam byli Židé zahnáni 
(Iz. 11, 12). Kováři představují nástroje, které 
použil Hospodin ku povznesení svého lidu a k zno- 
vuzřízení chrámu.
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1. Co viděl Zachariáš ve třetím vidění? Zach.
2, 1.

Třetí vidění ukazuje vítězství Božího plánu. 
Slavný obraz zde představený by se byl uskuteč
nil, kdyby byl lid plně spolupracoval s Hospodi
nem. Muž, v jehož ruce byla míra, není blíže ur
čen, protože to není třeba k pochopení vidění.
2. Jakou otázku prorok vznesl a jaké odpovědi 

se mu dostalo? v. 2.
3. Čemu mělo naučit národ izraelský toto vidě

ní? v. 3—5.
„Bůh poručil, aby Jeruzalém byl vybudován zno

vu. Vidění o měření města bylo ujištěním, že dá 
útěchu i sílu utiskovaným a splní zaslíbení své 
věčné smlouvy. Jeho ochrana a péče bude jako 
zeď ohnivá. Splněním své smlouvy zjeví svou slá
vu všem synům lidským. To, co vykonal pro svůj 
lid, mělo být známo po vší zemi.“ EGW

4. K čemu byli vybízeni ti, kteří dosud setrvá
vali v Babylóně? v. 6. 7.

„Jak smutné, že výzva o vyjití z Babylóna se 
dotkla tak mála Židů. Kdyby byli uposlechli vý
zvy a vyšli z Babylóna, jak docela jinak by se by
ly utvářely poměry Židů v těžkých dobách za 
Mardochea a Estery!“ EGW
5. Kterým dojemným obrazem znázorňuje Pán 

péči o své dítky? v. 8.
„Nebe jest blízké těm, kteří trpí pro spravedl

nost. Kristus se zastává svého lidu; utrpení sva-
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tých je také jeho utrpením; kdo se dotýká jeho 
vyvolených, dotýká se jej samého. Moc, která 
může vysvobodit z tělesné bídy a nouze, vysvo
bozuje i od hříchu. Umožňuje služebníku Božímu 
zachovat bezúhonnost za všech okolností a z mi
losti Boží zvítězit.’* EGW
6. Jaký osud měl postihnout nepřátele izraelitů? 

v. 9.
7. Jakou slavnou budoucnost plánoval Bůh pro 

Izraele? v. 10—13.
„Boží úmysly s jeho lidem jsou stále tytéž. Tou

ží po tom, aby dal synům lidským věčné dědic
tví, protože jeho království je věčné." EGW

8. Co činil satan v další scéně, která byla uká
zána Zachariášovi? Zach. 3, 1.

V proroctví Zachariášově je znázorněno, jak sa
tan žaluje na lid Boží a jak se Kristus svého lidu 
zastává. Satanovo dílo žalobníka začalo v nebi 
a od pádu člověka v ráji v něm stále pokračuje. 
Zesiluje svou činnost, čím více se blížíme skon
čení dějin tohoto světa. Protože vidí, že má krát
ký čas, bude pracovat s větším úsilím, aby okla
mal a zničil.
9. Co prohlásil Pán o Jozuovi, když předem po

káral satana? v. 2.
„Anděl, jímž je sám Kristus, spasitel hříšníků, 

přikazuje potom satanu, žalobci svého lidu, aby 
mlčel. Izrael byl dlouho v peci soužení. Pro své 
hříchy byl lid v ohni téměř zničen, ale Bůh vztáhl 
svou ruku, aby jej vyvedl.“ EGW
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12. Na kterých podmínkách závisí budoucí požeh
nání? Zach. 3, 6. 7.

13. Kterými slovy zdůraznil Ježíš důležitost rou
cha spravedlnosti? Mat. 22, 1—14.

„Satan ve všech dobách obžalovává ty, kteří hle
dají milost a přižeň Boží. V knize Zjevení je na
zván „žalobníkem bratří našich, kterýž žaloval na 
ně před obličejem Božím dnem i nocí“. Boj se 
opakuje o každou duši, která jest vysvobozena 
z moci zlého a jejíž jméno je zapsáno v knize 
života Beránkova. Z rodiny satanovy nebude ni
kdo přijat do rodiny Boží, aniž by vzbudil rozhod
ný odpor toho zlostníka. Satanovy žaloby proti 
těm, kteří hledají Pána, nepřicházejí z nelibosti 
nad jejich hříchy. On jásá nad nedokonalostí je
jich povahy, neboť jenom když přestupují zákon

10. Co představuje stav Jozuova obleku? verš. 3. 
Iz. 64, 6.

„V pošpiněném rouše, který znázorňuje hříchy 
lidu, stojí Jozue před andělem a vyznává hříchy 
lidu. Poukazuje na jejich pokání, spoléhaje při 
tom na milost odpouštějícího Spasitele. Věrou se 
dožaduje Božích zaslíbení.“ EGW

11. Jaký příkaz byl potom vydán a co to zna
menalo? Zach. 3, 4. 5. Iz. 61, 10.

„Hříchy Jozuovy i jeho lidu byly odpuštěny. Iz
rael byl oblečen rouchem slavnostním — sprave
dlností Kristovou. Čepice, která byla vstavena na 
hlavu Jozuovu, byla taková, jakou nosili kněží a 
měla nápis: „Svatost Hospodinu“. Tím bylo uká
záno, že bez zřetele na dřívější přestoupení jest 
zmocněn sloužit před Bohem v jeho svatyni.“ 
EGW
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Základný verš: Fil 1, 6.
O vod: Zachariášov? videnia povzbudzováli aj ďalej 

budovatelov chrámu. S Božou pomocou a spolu- 
prácou tudi podlá Jeho plánu bola stavba chrá
mu dokončená v pozoruhodné krátkom čase. To 
isté tajomstvo úspěchu platí aj pre dnešok. Dó- 
vera v Boha a spolupráca s Ním znamenujú 
úspěch. Zanedbanie tejto zásady prináša skla- 
manie.

Boží, může nad nimi získat moc. Plánem vykou
pení zlomil Kristus satanovu moc nad lidskou ro
dinou.“ EGW

1. Aké bolo ďalšie videnie Zachariášovo? Zach.
4, 1—4.

2. Čomu málo toto videnie naučit fud
V. 4—6.

Dielo obnovy, ktoré konal Zorobábel, mohlo byť 
úspěšně dokončené len s Božou pomocou. To isté 
platí aj pri diele duchovnej obnovy a pokroku 
evanjelia.

„Nám je zverené ťažké, ale požehnané a slávne 
dielo — zjaviť Krista tým, čo Ho nepoznajú. Sme 
povolaní zvěstovat zvláštně posolstvo pre tuto 
dobu. Pre túto činnost je třeba vynatie Ducha Svá-
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4. O ktorých dalších symbolech hovoria nasledu- 
júce verše? V. 11—14.

Olej tiekol z dvoch oliv zlatými trubkami do 
nádrže svietnika a odtial' do zlatých lámp, ktoré 
osvětlovali svátyňu. Z dvoch oliv, ktoré sú v Božej 
přítomnosti, dostává sa Duch Svátý 1'uďom posva- 
teným pre Božiu službu. Ich posláním je svietiť 
a posilovat Boží l'ud. Ako olej týchto dvoch oliv 
sám tečie do zlatých trubic, tak nebeskí poslovia 
prinášajú 1‘uďom všetko, čo od Boha prijímajú. 
Všetok nebeský poklad čaká na našu prosbu a 
prijatie. Keď přijímáme požehnanie, máme ho za
se šíriť ďalej. Tak sa církev stává nositefkou svět
la vo svete.

Každý Boží svedok má teraz pracovat v med- 
ziach, ktoré určil Boh. Mali by sme denne nado-

tého. Mali by sme oň prosit. Pán čaká, že ho bude
me žiadať. Potřebujeme oživujúci vplyv Svátého 
Ducha. ,Nie mocou ani silou, ale duchom mojím, 
hovoří Hospodin zástupov*. Neprestajne proste a 
bdejte! Pracujte v zhode so svojimi modlitbami! 
Verte, modlíte sa a dóverujte Bohu! V době pozd- 
ného dážďa dá Pán hojnost svojho Ducha. Vrúcne 
sa modlíte a bdejte v Duchu Svátom!“ EGW

3. Ako uisti! Pán budovaťefov chrámu o úspeš- 
nom dokončení stavby? V. 7—10.

V dějinách Božieho l’udu sú skúsenosti, že i vel'- 
ké hory prekážok, zdanlivo neprekonatefných, 
strácali sa před tými, čo sa snažili vykonat Božiu 
vól’u. Pán dopúšťa takéto překážky, aby vyskúšal 
našu vieru. Ak sme zo všetkých stráň obklopení 
takýmito překážkami, potom právě to sú okolnos
ti, v ktorých máme cele dóverovať Bohu a moci 
Jeho Ducha.
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búdať hlbokú a živu skúsenosť pri budovaní svoj- 
ho křesťanského charakteru. Denne by sme malí 
přijímat svaty olej, aby sme ho mohli udělovat 
iným. Všetci móžu byť nositeími světla ak chcú.

6. Ako bolo znázorněné odstránenie hriechu z Iz- 
raela? V. 5—11.

Efa je dutá miera pre sypké věci, do ktorej sa 
vojde asi 25 litrov. Ide tu asi skór o tvar nádob, 
než o druh miery. Zem Sineár je Babylon; aj keď 
niektoré jednotlivosti tu nie sú vysvětlené, vše
obecné naučenie zdá sa byť jasné. Judsky l'ud 
dostal sa pre svoju nepravost do babylonského 
zajatia. Boh ho chcel týmto trestom viesť k ná-

5. Ktorý symbol naznačoval prorokovi, že Pán 
bude súdiť každú neprávosť? Zach. 5, 1—4.

Bolo třeba, aby stavitelia chrámu i nového stá
tu boli očistění od hriechu. Len tak mohol Izrael 
úspěšně splnit svoju duchovnu úlohu a správné 
představit Boha. Toto videnie bolo výstrahou pre 
tých, čo ešte zostávali v hriechu.

„Nad každým pachatel'om zla vyslovuje Boží zá
kon odsúdenie. Vinník móže podceňovat tento hlas, 
móže sa snažit uniknúť jeho varovaniu, ale már- 
ne. Ustavičné mu je v patách, dohovára mu, ruší 
jeho pokoj. Ak tento hlas zanedbá, bude ho pre- 
nasledovať až do hrobu a bude svědčit proti němu 
pri súde. Nakoniec dušu i tělo zničí neuhasitelný 
oheň.“ EGW
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pravé; bolo však zřejmé, že jeho ozdravenie ne- 
bolo úplné. Pán teraz skrze toto obrazné videnie 
hovoří, že ich nepravosti majú byť přenesené do 
Babylona, kde už mali byť zanechané. Boh je však 
ešte aj teraz ochotný odpustiť ich hriechy. Zane- 
chanie hriechov bolo nutné, ak sa Boží plág mal 
úspěšně plniť.

Je třeba si znova pripomnieť, že k porozumeniu 
smyslu videnia nie je potřebné vykladať každú 
maličkost.

Vozy, ktoré stáli před Panovníkem celej zeme 
a odtial' vychádzali, nepochybné znázorňujú Bo
žích pracovhíkov, vykonávajúcich ticho a trpez- 
livo Jeho vól'u. Poslovia v severnej zemi pravdě
podobně znázorňovali vplyv, ktorým pósobili na 
perských vladárov. V době, kedy sa zdálo, že po- 
voleme k stavbě bude odňaté, toto videnie iste 
prinieslo odvahu zmalomysel'neným budovatelem, 
lebo ich uisťovalo, že poslanie v severnej zemi 
bude úspěšné. „Vidz tie, ktoré vyšli a idú ta do 
zeme severa, upokoja mójho ducha v zemi seve- 
ra.“ Dárius zakrátko nato vydal nový dekrét, kto
rým povolil pokračovanie v diele a podpořil stav
bu z veřejného fondu. Pohrozil tým, čo by stavbě 
odporovali.

7. Čo ďalej videi prorok? Zach 6, 1—3.

8. Čo hovoria nasledujúce verše o týchto koňoch 
a aké bolo ich poslanie? V. 4—7.

9. Čo urobili tí, čo boli poslaní do severnej ze
me? V. 8.
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12. Ktoré slavnosti slávili v nasledujúcich mesia- 
coch? V. 18—22.

V židovskej historii je zaznamenaná celá rada 
zvlášť slávnostných vel'konočných sviatkov, kto- 
rým aj biblickí pisatelia věnovali zvláštnu pozor
nost. Takáto Ve.ká noc bola slávená v době Ez- 
drášovej pc očistění chrámu (2 Par 30) a potom 
za Joziáša po dokončení reformy (2 Par 35). Obe 
tieto slávnosti boli významné tým, že po nich ná
sledovalo oživenie chrámových služieb po období 
odpadnutia.

13. Ako nás Pán uschopní dokončiť dlelo milosti 
v našich duchovných chrámoch? Fil 1, 6.

11. Ako oslávili Židia dokončenie chrámu? V. 16.
17.

10. Čo hovoří Písmo o
mu? Ezdr 6, 14. 15.

Stavba nového chrámu od položenia základného 
kameňa po exile (Kislev 24, druhý rok vlády Dá- 
riovej) až do jeho dokončenia trvala 4 roky a 
3 mesiace. Je to doba o 2 roky a 3 mesiace krat- 
šia, než trvala stavba chrámu Šalamúnovho. Pří
čina tohto rozdielu je snáď v tom, že Šalamún 
musel napřed pripraviť miesto, na kto om malí 
vyrásť stavby náležajúce k chrámu. Keď sa za
jatci vrátili, pravděpodobně uviděli, že velká část 
základov je dost dobrá a že na nich možno hněď 
stavať. Ušetřili tým vefa času.
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Zlatý verš: Iz 55, 7.
Ovid: Bylo to během vážné vzpoury v Egyptě 

(462—454 př. Kr.). kdy Ezdráš obdržel h'avm 
výsady pro Židy. V této kritické době potřebo
val Artaxerres dobrou vůli Židů, jelikož Judea 
ležela na hlavní tepně do Egypta.
Mezi 6. a 7. kapitolou knihy Ezdráše leží doba 

asi 58 let. Na tuřo dobu se vztahuje výrok Ezdr. 
7, 1: „Po těch pak věcech,“ nebo jak jiný překlad 
zní: „Po těch pak časích.“

1. Kdo byl Ezdráš a jaké byly jeho vlastnosti? 
Ezdr. 7, 1—6. 10.

Ezdráš byl z rodu Arónova a dostalo se mu 
kněžského vzdělání. Hleda*i v dějinných knihách 
Písma, aby poznal, proč Hospodin dopustil zká
zu na Jeruzalém a odvedení lidu do země pohan
ské. Ezdráš se snažil připravit své srdce pro dílo, 
které spatřoval před sebou. Vážně hledal Boha, 
aby se mohl stát moudrým učitelem Izraele. Když 
svou mysl i svou vůli podřídil vedení Božímu, žil 
podle zásad pravého posvěcení. To mělo veliký 
vliv nejen na mládež, která u něho hledala pouče
ní, ale i na všechny ostatní, kteří s ním přišli do 
spojení.

2. Kdo doprovázel Ezdráše do Jeruzaléma? v. 7.
„Ezdráš očekával, že se do staré vlasti navrátí
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veliký počet lidí, ale na volání odpověděl jen ne
patrný hlouček. Mnozí, kteří v Babylóně získali 
pozemky, nechtěli se jich zříci. Milovali pohodlí 
a proto raději spokojeně zůstali v Babylóně. Je
jich příklad byl velikou překážkou těm, kteří by 
se byli odhodlali odejít se silnějšími u víře.“ EGW

3. Jaký dalekosáhlý výnos vyšel za panování per
ského krále Artaxerxa? v. 11—26.

K Danielovi byl poslán anděl proto, aby mu vy
světlil okolnost, které nerozuměl při vidění v 8. 
kap.: „Až do dvoutisíc a tříset dnů-let, a přijde 
k očištění svému svatyně.“ Kdyby se mohl zjistit 
letopočet vydání tohoto rozkazu, byl by tím na
lezen začátek pro ono veliké období 2300 dnů.

V 7. kap. knihy Ezdráše nalézáme onen začá
tek. I když bylo vydáno několik výnosů, nejúpl
nějším byl výnos vydaný perským králem Arta- 
xerxem r. 457 př. Kr.“ EGW

4. Na koho spoléhal Ezdráš na cestě? Ezdr. 8, 
21—23.

„Ezdráš věděl, že nepřátelé budou číhat na ces
tě, aby zahubili jej i jeho družinu, ale nežádal od 
krále vojska k ochraně. Ezdráš a jeho druhové 
viděli v této věci příležitost k vyvýšení jména 
Božího nad pohany. Víra v moc živého Boha bude 
posílena, jestliže Izraelští zjeví prostou víru 
v svého nebeského vůdce.“ EGW
5. Jak poctil Pán jejich prosby? Ezdr. 8, 31. 32;

7, 9.
Cesta trvala čtyři měsíce. Zástup, který šel 

s Ezdrášem, čítal několik tisíc duší. S ženami a 
dětmi se šlo jen pomalu vpřed, ale všichni byli 
zachováni. Nepřátelům nebylo dovoleno jim uško-
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9. Co vyznává Ezdráš ve své modlitbě? Ezdr. 9, 
5—15.

„Ezdrášova modlitba prozrazuje opravdovou po
koru duše a ponížení před Bohem. Jen modlitba 
pokorného modlitebníka dosáhne sluchu Pána zá
stupů.“ EGW
10. Jaký účinek to mělo na lid? Ezdr. 10, 1.
11. Jaký návrh vznesl jeden ze Židů a co na to 

odpověděl Ezdráš? v. 2—5.

dit. Jejich cesta skončila se zdarem a pátého 
měsíce, v sedmém roce kralování Artaxerxa, při
šli do Jeruzaléma." EGW

6. Jaké zlo shledal Ezdráš mezi Židy v Jeruza
lémě? Jak se k němu zachoval? Ezdr. 9, 1—4.

„Ezdráš shledal, že přes všechna naučení mi
losti odvážili se vynikající mužové přestupovali 
zákony, které jim byly dány jako hráz proti od
padnutí. Jeho srdce bylo hluboce dotčeno. Myslil 
na Boží dobrotivost, že opět dovolil svému lidu 
osadit se v rodné zemi a byl přemožen spravedli
vým horlením nad jejich nevděčností." EGW
7., Jakou radu dal Pán ohledně smíšených sňatků 

s pohany? 5. Mojž. 7, 1—1.
8. Jaká rada je dána křesťanské církvi? 2. Kor. 

6, 14.
Mezi Kristem a Beliálem není shody. Tito dva 

nemohou být zajedno. Nemůžete si dovolit bojo
vat ve vlastní síle o život věčný.
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Zlatý verš: Neh. 6, 3.
Ovod: Nehemiáš se objevuje na jevišti židovských 

dějin v r. 444 př. Kr„ asi za 13 let po tom, kdy 
EzlráŠ odcestoval do Jeruzaléma a téměř 100 
let po odchodu první skupiny vedené Zorobábe-

12. Jaké prohlášení bylo vydáno a kolik se jich 
k němu připojilo? v. 6—9.

„Ezd ášovy pohnutky byly šlechetné a svaté. 
Všechno jeho konání vyvěralo z lásky k duším. 
Soucit a něžnost, jakou zjevil k těm, kteří zhřešili 
bud' svévolně nebo z nevědomosti, měly by být 
předmětem naučení pro všechny, kdož usilují 

.o reformu. Služebníci Boží mají být pevní jako 
skála, kde jde o pravé zásady. Současně mají také 
projevovat porozumění a hotovost k odpuštění. 
Jako Ezdráš mají učit přestupníky cestě živoa 
vštěpováním zásad, které jsou základem všeliké 
spravedlnosti.“ EGW
13. Jakou odezvu mělo toto prohlášení a jaká re

forma následovala? v. 10—17.
14. Co praví Písmo o Boží ochotě vyslyšet modlit

by kajícníků? Iz. 55, 7. 1. Jana 1, 9.
„Vstaň a jdi k svému Otci. On ti půjde vstříc, 

když budeš ještě daleko. Učiníš-li jeden krok, 
abys v lítosti a pokání se k němu přiblížil, při
spěchá k tobě a obejme tě ramenem věčné lásky.“ 
EGW
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lem. Obnova zdi Jeruzaléma pokračovala jen 
velmi pomalu pro veliký odpor. Vypadá to tak, 
jakoby útokem Samaritánů byla část nově po
stavené zdi zničena a některé opravené brány 
spáleny. Zprávy o těchto poměrech velmi za
rmoutily Nehemiáše, který byl úředníkem per
ského krále Artaxerxa l.
Nehemiášovi se podařilo získat od krále povo
lení k cestě do Jeruzaléma a budovat jeho zdi. 
Pod jeho schopným vedením byly zdi konečně 
postaveny.

1. Co se dovídáme o Nehemiášovi a jeho posta
vení? Neh. 1, 1. 11b; 2, la.

„Nehemiáš, jeden z hebrejských zajatců, zaují
mal vlivné a čestné místo na perském dvoře. Jako 
královský číšník měl volný přístup ke králi. Pro 
své čestné chování, schopnosti a pro svou věr
nost stal se královým přítelem a rádcem. Avšak 
přes přízeň královskou, okázalost a nádheru, ne
zapomněl na svého Bjha ani na svůj lid. Jeho srd
ce obracelo se k Jeruzalému s nejhlubším 
zájmem. Jeho naděje a radosti byly spojeny s roz
květem tohoto města. Skrze tohoto muže, který 
z perského dvora měl být povolán k dílu, chtěl 
Bůh udělit požehnání svému lidu.“ EGW

2. Co se jednoho dne dověděl? Neh. 1, 2. 3.
Příchod Chaniho a některých Židů ze staré vlas

ti je pravděpodobně první spojení, které se Ne
hemiášovi podařilo navázat s Židy v Judstvu. Zdá 
se, že Nehemiáš dostával z Judstva jen velmi 
málo spolehlivých zpráv, ačkoli snad zaslechl
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o útoku Samaritánů na Jeruzalém a o zničení ne
dávno vystavené městské zdi.
3. O co se modlil Nehemiáš? v. 4. 11. .
Nehemiáš nemluví jen o hříších Izraele. On ka

jícně vyznává hříchy své i domu otce svého. 
„Zpronevěřili jsme se tobě.“ Radí se mezi ty, 
kteří zneuctili Boha svou nestálostí v pravdě. 
A tak jako Nehemiáš, i my se potřebujeme při
blížit k Bohu. Pak se Bůh přiblíží k nám.
4. Čeho si král všimnul, když před ním stál Ne

hemiáš? Neh. 2, 1—4.
5. Jakou žádost projevil Nehemiáš před králem 

a jak mu král odpověděl? v. 5—8.
Když Nehemiáš podal zprávu o stavu Jeruzalé

ma, král se zeptal: „Čeho žádáš?“ Ale všimněme 
si, že Nehemiáš neodpovídá dřív, pokud neměl 
jistotu, že ho vede Bůh. Říká: „Mezitím modlil 
jsem se k Bohu nebeskému.“ V této krátké mod
litbě pronikl Nehemiáš do přítomnosti Krále krá
lů a vyprosil si pomoc, kterou tak potřeboval. Ne- 
hemiášova modlitba ve chvíli nouze je zdrojem 
síly v okolnostech, když jiný způsob modlitby je 
nemožný.

6. K čemu povzbudil Nehemiáš obyvatele Jeru
zaléma, když přijel a uviděl stav městských 
zdi? v. 9. 11—18.

7. Jakou odezvu vyvolal Nehemiášův příjezd 
jeho plány u nepřátel? v. 19.

8. Jak se vypořádal Nehemiáš s tímto odporem? 
v. 20.
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10. Na čem se usnesli nepřátelé Židů? Neh. 4, 
1—3. 7. 8. 11.

9. Do jaké práce se pustil lid, povzbuzen Nehe- 
miášovým nadšeným vedením? Kap. 3.

Očelem této kapitoly je zaznamenat jména 
těch, kteří šlechetně přišli na Nehemiášovu vý
zvu a obětovali své pohodlí a kteří se vydali ne
bezpečí nepřátelského útoku.

11. Jak byl jejich plán zmařen? v. 9. 13. 16—23.
„K dokonání svého úmyslu používá satan kaž

dého hříšného člověka. Ale jako Nehemiáš, tak 
i lid Boží dnes se nemá bát ani pohrdat svými 
nepřáteli. Skládajíce svou důvěru v Boha, mají 
jiti stále vpřed, konajíce jeho dílo nezištně, po
roučejíce je Boží prozřetelnosti.“ EGW

12. Co si dále vymyslili nepřátelé, aby zastrašili 
Nehemiáše? Neh. 6, 1. 2. 4. 7. 10.

„Odpor a malomyslnost, s kterou se setkávali 
stavitelé ve dnech Nehemiášových, od zjevných 
nepřátel i domnělých přátel, budou význačnou 
zkušeností i těch, kteří budou pracovat v díle 
Božím v posledních dnech. Křesťané jsou zkou
šeni netoliko hněvem a pokušením nepřátel, ale 
také netečností, nestálostí, vlažností a zradou do
mnělých pomocníků a přátel. Máme bdít a modlit 
se! Máme také bedlivě sledovat práci našich pro
tivníků, aby nemohli nikoho svést. V moudrosti 
Kristově bychom se měli snažit zmařiti jejich 
úmysly a zároveň dbát, aby nás nezdrželi od ve
liké práce, která je nám svěřena.“ EGW
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Základný verš: Micheáš 6, 8.
O vod: Za úspěšného vedenia Nehemiášovho boli 

múry dokončené vo velmi krátkom čase. Avšak 
hlavnou starostou. Ezdrášovou a Nehemiášovou 
bola duchovná obnova. Konali sa působivé sláv- 
nosti s čítáním zákona a preberaním dějin Izra- 
ela, ktoré usvědčovali z hriechu a viedli k no
vému posváteniu života. Boh nemohol žehnat 
svoj tud, kým tento bol v rozpore s Jeho priká- 
zaniami.

13. Jak prokázal Nehemiáš svou důvěru v Boha? 
v. 3. 8. 9. 11—14.

14. O jakém podobném protivenství mluví k nám 
ještě slovo Boží? Zjev. 12, 12. 17.

Satanovým cílem je vyhladit ze země všechny 
věřící, kteří se nepokloní papežské moci, aby pak 
jeho svrchovanost nad světem byla úplná.

1. Akú sťažnosť předložil fud Nehemiášovi? 
Neh. 5, 1—5.

2. Ako pokáral Nehemiáš toto zlo a s akým vý
sledkem? V. 6—13.

3. Aký příklad nezištnej služby podal Nehemiáš 
fudu? V. 14—19.
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4. Ktoré dielo bolo predsa dokončené? Neh. 6, 
15; 7, 1.

Cez zjavné i tajné spiknutia nepriatetov dielo 
stále napredovalo a za nie celé dva mesiace od 
příchodu Nehemiášovho do Jeruzaléma bolo město 
ohradené pevným múrom. Budovatelia mohii hla
dí eť na překvapených nepriatelov.

5. Čo robil Ezdráš a jeho spoločníci, keď sa zi- 
šli v Jeruzaléme v siedmom mesiaci? Neh 8, 
1—8.

„Ezdráš, teraz už zostarlý muž, bol zo všetkých 
stráň obklopený smutnými pozostatkami zašlej 
slávy judskej. Po právej i l'avej straně boli zhro- 
maždení jeho bratia leviti. Ale aj tu sa prejavoval 
izraelský hriech. Pomiašaním l’udu s inými národ- 
mi hebrejský jazyk sa pokazil a řečníkovi bolo 
třeba vynaložit vel'ké úsilie, aby nariadenle záko
na mohol vysvětlit l'udu zrozumiterne.“ EGW

6. Ako sa dotklo fudu toto posolstvo? V. 9—12.
„Pri vysvětlovaní zákona boli přesvědčení

Každý nespravedlivý čin proti blížnemu je pre- 
stúpením zákona lásky. Každá neprávosť spácha
ná na dietku Božom je vlastně spáchaná na sa- 
mom K-istu. Každý pokus využit nevědomost, sla
bost alebo nešťastie druhého je zaznamenaný 
v nebeských knihách ako krádež. Ten, čo sa 
opravdové bojí Boha, bude radšej dňom í nooou 
pracovat a jest chlieb chudoby, než aby prepadol 
túžbe po zisku.
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o svojej vine a plakali nad svojimi priestupkami. 
Ale tento deň bol dňom slávnosti, dňom radosti, 
ktorý Pán přikázal sláviť 1'udu radostné a vesele. 
Přelo boli vyzvaní, aby přestali nariekať, a rado
vali sa z milosti, ktorá im bola daná. Zavládla 
velká radost, že počuli a rozuměli slovám záko
na." EGW
7. Ktorú slávnosť zaviedli znova? V. 13—18.

8. Ktoré zvláštně zhromaždenie sa konalo na 
dvadsiatyštvrtý deň v tom istom mesiaci? 
Neh 9, 1—3.

„Keď na každý deň poslúchali šlová zákona, l'ud 
bol přesvědčený o svojich prestúpeniach a o hrie- 
choch národa v minulosti. Poznali, že pre ich od- 
vrátenie od Boha bola im odňatá ochrana a po
tomci Abrahámovi boli rozptýlení do všetkých ze
mí. Preto sa rozhodli hladať Božiu milost a cho
dit v Jeho prikázaniach. Avšak před slávnostnou 
službou, konanou druhého dňa po slávnosti stán- 
kov, oddělili sa od pohanov, ktorí boli medzi ni
mi." EGW
9. Čo učinili niektorí leviti a k čomu bol vyzva

ný Tud? V. 4. 5.
Vodcovia národa povzbudzovali l’ud vo viere, že 

Boh podlá svojho zasfúbenia počuje ich prosby. 
Musia však nielen Putovat, plakat, činit pokánie, 
ale veriť, že Boh odpúšťa. Musia preukázať svoju 
vieru ponížením sa před Hospodinom a prejavom 
chvály za Jeho dobrodenia. Lud dobrořečil menu 
Božiemu spevom a chváfou (Neh 9, 6.). Nato vod
covia zhrnuli dějiny Izraela, zdóraznili zvlášť jeho
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11. Aká reforma nastala pri sňatku s pohanmi? 
Neh 10, 30.

12. Čo srubovali ohťadne zachovávania štvrtého 
prikázania? V. 31

13. Aké opatrenie bolo učiněné na podporu Božie- 
ho diela? V. 32—39.

14. Před čím sú varovaní tí, čo robia slávnostnú 
zmluvu s Kristom? Žid 10, 28, 29.

„Pán Ježíš vykúpil hriešnikov drahou mzdou a 
preto sú Jeho vlastníctvom. Ak však nechcú po- 
slúchať Toho, ktorý za nich dal svoj život a svoju 
silu a dary venujú satanovej službě, pódia toho 
zasluhujú tiež aj odplatu, totiž smrť. Tí, čo sa 
raz těšili z odpustenia hriechov a zakusili Spasite
lovu lásku, potom však odišli k nepriatelom Kris
tovým, tí budu prísnejšie súdení ako pohania, kto- 
rí nikdy nemalí světlo a nikdy nepoznali Boha a 
Jeho zákon.“ EGW

nevďačnosť a uznávali Božiu spravodlivosť v tres- 
toch, ktoré dopustil na svoj l'ud (v. 7—37). Kiež 
každé dietko Božie, ktoré čita tuto kapitolu, po
znává v nej vlascnú skúsenosť!

10. Čo učinili vodcovia národa a Tud, keď počuli 
vyznanie levitov? V. 38; 10, 1. 28. 29.

„Izrael se vrátil k Hospodinovi s veikým zár
mutkem. Uznávali spravodlivosť Božieho zachád- 
zania s nimi a srubovali poslušnost Jeho zákonu. 
Boh přijal ich pokánie: teraz sa mali tešiť z istoty 
odpustenia hnechov a z novej priazne Božej.“ 
EGW
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Zlatý verš: Juda 24.
Ovbd: Brzy po vyhlášení slavnostní smlouvy Židé 

opět upadli do hříchu. Nehemiáš se na krátkou 
dobu vzdálil a protože byli ponecháni bez silného 
vedení, zdáli se být bezmocní proti satanovým 
útokům.
Co bylo příčinou jejich pochybení? Byli bez ži
vota a nezakořeněni. Zdá se, že jejich duchovni 
zkušenosti byly ovlivněny Nehemiášem. Taková 
byla situace i po vyjití z Egypta. Když povstal 
vůdce, horlící pro věc Boží, lid následoval Pána. 
Když se někdo objevil s odpaólickými sklony, 
byl veliký počet lidí unášen olpadlictvím. Po
strádali totiž osobní náboženskou zkušenost.

1. Kam se odebral Nehemiáš na nějaký čas? Neh.
13, 6

Pouze z tohoto místa víme o Nehemiášově dvo
jí době vladaření. První období trvalo 12 let (Neh. 
5, 14), avšak o délce trvání druhého období není 
žádné zmínky.
2. Jaké znesvěcení domu Božího se dělo v Ne

hemiášově nepřítomnosti? Neh. 13, 1—5. 7. 5. 
Mojž. 23, 3—5.

„Za Nehemiášovy nepřítomnosti v Jeruzalémě 
byl lid v nebezpečí, že bude zase sveden. Modlo
služebníci usídlili se nejenom v městě, ale svou 
přítomností znečistili také celý chrám. Smíšeným
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sňatkem nastalo přátelství mezi veleknězem Eliá- 
sibem a Tobiášem Amonitským, největším nepří
telem Izraele. Tím vším byl zneuctěn Hospodin, 
proti jehož vůli se toto vše dělo.
3. Jaké stanovisko zaujal Nehemiáš k této situa

ci? Neh. 13, 8. 9.

8. Do jakého jiného bludu lid opět upadl? v. 23.
24.

4. Kterou povinnost vůči levitům lid zanedbal? 
v. 10.

Nehemiáš viděl, že levité odešli a chrámová 
služba byla zanedbána. Když hledal příčinu, brzy 
zjistil, že jejich nepřítomnost byla zaviněna ne
placením desátků. Jelikož levité ž.li z desátků a 
da ů a ty byly zadrženy, museli si vydělávat ži
vobytí na polích a v okolních městech, ve kterých 
bydleli.

5. Jak bylo toto zlo napraveno? v. 31—14.
Byli ustanoveni čtyři pokladníci: kněz, levita, 

tajemník a jeden řadový člen. Takto byly zastou
peny všechny třídy lidu. Nic bližšího nám není 
známo o těchto lidech, ačkoli se tatáž jména vy
skytují i na jiných místech.
6. Jak daleko odstoupil lid od Pána v ostříhání 

zákona? v. 15. 16.
7. Co podniknul Nehemiáš, aby zabránil tomu

to zlu? v. 17—22.
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11. Která zpráva zjevuje dočasné 
reformace? Mal. 1, 6—10; 3, 7.

„Za vedení Zorobábele, Ezdráše 
znovu slíbili, že chtějí zachovávat 
zání a ustanovení Hospodinova. Doba rozkvětu,

a Nehemiáše 
všecka přiká-

9. Jaká drastická opatření učinil Nehemiáš pro 
nápravu tohoto stavu? v. 25—29.

Odpadlíci, kteří odešli z lidu Božího pro své po
hanské manželky, se rozhodli předčit své dřívěj
ší bratry a postavili chrám na hoře Garizim, na 
odpor domu Božímu v Jeruzalémě. Jejich nábo
ženství bylo stálým směšováním židovstva s po
hanstvem a jejich tvrzení, že jsou lidem Božím, 
bylo zdrojem rozkolnictví, řevnivosti a nepřátel
ství mezi dvěma národy, přenášejícího se z po
kolení na pokolení.

10. Jaký úspěch docílil Nehemiáš po tomto opat
ření? v. 50. 31.

„Úspěchy, jakých dosáhl Nehemiáš, svědčí 
o tom, co může vykonat modlitba, víra a rozhod
ný čin. Nehemiáš nebyl knězem, nebyl také pro
rokem, a nečinil si nárok na vysokou hodnost. 
Byl reformátorem, který přišel v rozhodující chví
li. Jeho úmyslem bylo uvést svůj lid do správného 
poměru k Bohu. Nadšen velikým předsevzetím, 
vynaložil všecku svou silu k dosažení tohoto cíle. 
V jeho úsilí se odrážela bezúhonnost. Když se 
setkal se zlobou a odporem, postavil se s rozhod
ností proti nim, takže povzbuzený lid pracoval 
s novou horlivostí a zmužilostí. Jeho národ nevi
děl při něm nic jiného než věrnost, lásku k vlas
ti a velikou lásku k Bohu. Proto byl ochoten ne
chat se jím vést.“ EGW
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která potom přišla, byla dostatečným důkazem 
Boží ochoty odpustit jim a přijmout je; a přec 
stále znovu se odvraceli v nešťastné krátkozra
kosti od svého slavného určení, které by bylo při
neslo nesčíslným zástupům uzdravení i duchovní 
obživení.

Toto zanedbání splnění Božího úmyslu bylo 
zvláště patrné ve dnech Malachiášových. Prorok 
zacházel přísně s nepravostmi, které olupovaly 
Izraele o duchovní síly. Ve svém kárání neušetřil 
prorok ani kněží ani lidu. Požehnání Boží mohla 
být uskutečněna jenom opravdovým pokáním.“ 
EGW

3, 1—6.
„Když měl přijít zaslíbený Vykupitel, tak před

chůdce Kristův, Jan Křtitel, zvěstoval toto po
selství: .Čiňte pokání celní a hříšníci, čiňte poká
ní farizeové a saduceové, neboť se přiblížilo krá
lovství nebeské.'

I dnes Bohem vyvolení poslové v duchu a moci 
Eliášově obracejí pozornost světa na slavnostní 
události, které se brzy stanou zjevením Ježíše 
Krista jako Krále králů a Pána pánů. Brzy bude 
každý souzen podle svých skutků." EGW

13. Jak se může křesťan uchránit před pádem do 
starých hříchů? 2. Petra 1, 5—10.

„Kristus je žebříkem, který spojuje nebe se 
zemí. Základ je pevně položen na zemi v jeho lid
ství. Konec žebříku dosahuje trůnu Božího v jeho 
božství. Kristovo lidství objímá padlé lidstvo, za-
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Boží úmysl byl naplněn v křesťanské 
církvi

14. Jaká moc je nám zaslíbena pro dosažení ví
tězství? Juda. 24.

tím co jeho božství se pevně drží trůnu Božího. 
Vystupujme po tomto žebříku stále výš až do krá
lovství našeho Pána Jezukrista.“ EGW

Zlatý verš: Žid. 2, 1—3.

Ovod: Židé jako národ v době Ezdráše a Nehemi- 
áše nesplnili Boží záměr, rovněž tak ani jeho 
potomci, v době mezi Starým a Novým zákonem. 
Ale Búh jim nabídl poslední příležitost. Poslal 
jim svého Syna. Slavná by byla budoucnost Iz
raele, kdyby byl přijal svého Spasitele. Tato 
přednost byla přenesena na křesťanskou církev. 
Církev ostatků je dnes ve zvláštním smyslu dě
dicem předností a povinností starého Izraele. 
I zde došlo k určitým pochybením. „Kdyby cír
kev byla splnila svěřený jí úkol, byl by již celý 
svět dávno varován a Pán Ježíš by byl přišel 
na tuto zemi s mocí a slávou velikou.“
,Nebo kteréžkoli věci napsány jsou, k našemu 
naučení napsány jsou/ Řím. 15, 4. Je proto dů
ležité, abychom si všimli naučení z chyb Izraele 
a vyvarovali se jich.
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4. Co Bůh dokonce učinil a jak se Izrael vůči 
němu zachoval? Mat. 21, 37—59.

Kristus přišel se svými požadavky jako vlastník 
vinice; ale vinaři s ním nakládali s největším opo
vržením. Nenáviděli Pána Ježíše pro jeho šlechet
nou povahu. Činil jim výtky, odkrýval jejich po
krytectví a poukazoval na výsledek jejich jed
nání. Jeho celý život byl káráním jejich sobectví.

1. Proč jsou zachovány záznamy o dějinách Iz
raele z doby Ezdráše a Nehemiáše? Řím. 15, 
4.

„Moje pozornost byla obrácena na starého Izra
ele. Měl veliké světlo a mimořádné přednosti, 
avšak nežil podle daného světla. Jeho světlo se 
stalo tmou. Chodil podle svého zdání, místo aby 
následoval Božího vedení. Historie synů izrael
ských byla napsána pro dobro těch, kteří žijí v po
sledních dnech, aby neupadli do příkladu jejich 
nevěry.“ EGW

2. K čemu přirovnal Pán Ježíš Izraele v podo
benství znázorňujícím zavržení vyvoleného li
du? Mat. 21, 33. Srovnej Iz. 5, 1!

3. Co je řečeno o opětovné Boží snaze spolu
pracovat s Izraelem? Mat. 21, 34—36. Srov
nej Iz. 5, 2. 4!

„Bůh jim posílal proroky a posly, aby vinařům 
jasně ukázal jejich nepravosti. Ale místo toho, 
aby je laskavě přijali, nakládali s nimi jako s ne
přáteli. Pronásledovali a vraždili je.“ EGW
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PŘENESENI PŘEDNOSTI NA KŘESŤANSKOU 
CÍRKEV

9. Na koho se nvní vztahují zaslíbení daná Abra
hámovi? Gal. 3, 29.

Jako duchovní dítky Abrahámovy se křesťané 
stávají „spoludědici Kristovi“ (Řím. 8, 17). Kristus 
jakožto Syn Boží je rovněž dědicem cti a slávy 
nebeské a ti, kteří v něho věří, stávají se účastni 
jeho slávy.

7. Kdo tvoří tento nový lid? 1. Petra 2, 9.
„Bvlo mi ukázáno, že ti, kteří chtějí být po

slušní Boha, jsou Božím vyvoleným lidem, jeho 
nynějším Izraelem.“ EGW

8. Co ukazuie, že Židé jako jednotlivci nebyli za
vrženi? Řím. 11, 1. 5.

6. Komu mělo být dáno království Boží? v. 43b.
Bůh svou vinici svěřil jiným vinařům, totiž li

du, zachovávajícímu jeho přikázání, který mu věr
ně dává užitky časem svým. Pán nebyl nikdy na 
této zemi bez svých věrných zástupců. Tito svěd
kové Boží jsou počítáni k duchovnímu Izraeli a 
jim se dostane všech zaslíbení, která Hospodin 
dal svému dřívějšímu lidu.

Když přišla poslední zkouška, v které se měli roz
hodnout pro Krista, tak jej zavrhli.

5. Které přednosti se zbavil Izrael, když zavrh
nul Krista? v. 43a.

Farizeové se sami odsoudili. Neučinili pokání a 
zpečetili svůj smutný konec.
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11. Čeho se má církev Boží obávat se zřetelem 
k chybám Izraele? Žid. 4, 1. 2.

12. Pro který nedostatek byl starozákonní Izrael 
vyhlazen? Oz. 4, 6.

„Slovo Boží ke starému Izraeli obsahuje slav
nostní výstrahu i k dnešní církvi a jejím vůdcům. 
Kněžím a učitelům platilo: Vyhlazen bude lid můj 
pro neumění! Budou výstrahy Boží i dnes pře
slechnuty? Před námi je následek Izraelova hří
chu. Přijme dnešní církev výstrahu?“ EGW

13. Jaká slavná budoucnost očekává toho, kdo zví
tězí? Jan 14, 3. Zjev. 7, 9. 14—17.

10. Kterou úlohu má vykonat křesťanská církev? 
Mar. 16, 15.

Všichni, kdož jsou povoláni k životu v Kristu 
Ježíši, jsou také povoláni, aby pracovali pro spa
sení svých bližních. Budou projevovat totéž přá
ní, jaké měl Kristus, totiž záchranu člověka.


