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Úvod
„Uvážíme-li úvodní slova této knihy, lze říci, že jest 

doplňkem knihy Soudců. Napsána byla patině po zřízení 
království. Má se za to, že pisatelem jest prorok Samuel, a 
je snadno pochopitelné, s jakým zájmem uvádí původ rodiny 
muže, jejž pomazal za budoucího krále.

Jelikož bylo potřebí vysvětliti starý zvyk, jest jasné, že 
vylíčený děj stal se nedlouho po usídlení se izraelských v zemi 
zaslíbené, snad před tím, než Gedeon by) soudcem. Děj tento 
jest podivuhodné vylíčení prostoty a krásy domácího života 
v oněch dobách a dává nám naučení, že v životě nikdy ne
máme zoufati, neboť na neznámých nám cestách tvoří Bůh 
ze zlého dobré a z temnoty jas.“ (Meyers)

Kniha

1 úkol — 2. července 1938 — Z. s. 20.13

Rut si zvolila Boha Izraele
Vystěhování Elinielechovo

1. K čemu se rozhodl jeden muž z Betléma, jelikož tam 
byl hlad? Koho vzal s sebou a jak se jmenovali? Rut 
1, 1. 2

2. Co postihlo onu rodinu? V. 3
Skoro všichni vykladači usuzují, že Elimelech zemřel brzy 

po přestěhování se.
3. Co učinili oba synové? Jak dlouho tam rodina bydlila?

V. 4
Mnozí z Židů, kteří se po zajetí babylonském vrátili do 

Palestiny, neznali řeč hebrejskou a když v synagoze čteno 
bylo Písmo, bylo ústně překládáno, nebo vysvětlováno ara- 
mejštinou, řečí tehdy používanou. Později to bylo napsáno a 
tyto překlady jsou nazvány Targum.



vení slova Božího
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Noémi se rozhodla k návratu
5. Co se Noémi dověděla o zemi Izraelské? K čemu se 

rozhodla a kdo šel s ní? V. 6. 7
6. Co Noémi radila svým nevěstám? Jak je chválila a co 

jim přála? V. 8. 9
7. Jak se obě chovali k Noémi? K čemu byly opět napo

menuty? V. 10—13
8. Jak se potom rozhodly? V. 14
„Rnt nak přidržela sc ji.“ V době krátkého manželství 

poznala Rnt* li své tchýně něco, co ji s ní vnitřně spojovalo.

„Targum“, praví Clarke, „vhodně poznamenává, že Ma- 
halon i Chelion přestoupili příkaz Boží a pojali ženy cizí.“ 
Svému lidu Izraelskému Pán přikázal, že tak činit nemají. 
5. Mojž. 7, 3. 4

Také poslední církvi jsou dány výstrahy a naučení o 
vstupování v manželství s nevěřícími.. V. 2. Kor. 6, 14 praví 
apoštol: „Netáhněte jha s nevěřícími.“ Duch prorocký praví: 
„Je to nebezpečné vstupovali do světských svazků manžel
ských. Satan velmi dobře ví, že pro mnohého muže mladého 
a pro mnohou dívku mladou v hodině jejich sňatku končí jejich 
zkušenost a užitečnost v náboženských věcech. Tací lidé mladí 
jsou ztraceni pro Ježíše. Nějakou dobu mohou se pokoušetí 
vésti život křesťanský; při všem svém úsilí musí však usta
vičně bojovati proti vlivu druhé strany. Kdysi to pro ně bylo 
předností i radostí mluviti o své víře a naději; nyní však 
pozbývají chuti mluviti o tomto předmětu, jelikož vědí, že 
jejich manžel neb manželka, s nímž spojili svůj osud, nebéře 
na tom účasti. Následek toho jest, že víra ve vzácnou pravdu 
mizí z jejich srdcí; satan však je potměšile obepíná sítí po- 
chybovačnosti.“ (Svědectví 110)

4. Co postihlo Noémi po deseti letech? V. 5
Targum opět k tomu dodává: „Jelikož přestoupili ustano- 

a zpříznili se s lidem cizím, byl jejich 
život ukrácen.“ Třebaže je to jenom ústní podání, svědčí to 
o tom, jak Židé přemýšleli o následcích neposlušnosti.



Rozhodnutí Rut

Příchod do Betlcina
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Dosvědčila tím také, že si zamilovala náboženství Noémi a 
důvěřuje jejímu Bohu. A když po navrácení se Orfy k lidu 
svému znovu byla zkoušena, zjevila Rut, jak náboženství 
Hospodinovo hluboce jest zakořeněno v její srdci.

9. Proč Noémi napomínala Rut, aby se vrátila domů?
V. 15

12. Jak byly přijaty v Betlemě? V. 19
13. Co Noémi pravila o své zkušenosti? Jak smýšlela o 

svém hoři? V. 20. 21
„Prázdnou mne Hospodin přivedl. Smrt ji oloupila o 

všecky tři. Je pravděpodobné, že Elimelech vzal do země 
Moábské velké jmění; neboť když utíkal před drahotou, musel 
své jmění vžiti s scbou a z toho Noémi žila až do svého 
návratu do Betlema, na který snad nepomyslila, až všecko 
bylo spotřebováno.“ (Clarke)

14. V které době přišly do Betlema? V. 22
„To bylo počátkem jara, neboť sklizeň ječmene začínala 

hned po přesnicích, kteréžto svátky slaveny byly 15. nisanu, 
to je.st podle našeho kalendáře v březnu.“ (Clarke)

10. Jak Rut odůvodňovala svou žádost zůstati s Noémi? Co 
jí i Bohu slíbila? V. 16. 17

Zajímavé jest, co k tomu poznamenává Clarke: „Nikdy 
nebylo příteli praveno nic přívětivějšího. Neopustím tě. Půjdu 
za tebou. „Kam půjdeš, půjdu; lid tvůj, lid můj;“ ráda se 
vzdám své země, jsem rozhodnuta zůstati s tebou. Nechci míti 
jiného Boha než tvého, chci býti jedno s tebou. Přidržím se 
tě až do smrti; kde umřeš, umru a kdyby to bylo možné, chci 
být pochována v témž hrobě. Důvody k takovémuto přidržení 
se nebyly zajisté rázu světského.“

11. Proč potom Noémi nenutila Rut k návratu? V. 18
Noémi byla přesvědčena, že se Rut pevně rozhodla jiti 

s ní do Betlema. Takové rozhodnutí viděti chce Bůh při 
každém, kdo se rozhoduje sloužiti Jemu.
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Rut sbírá klasy na poli Bozově
Rut sbírá klasy na poli Bozově •»

1. Jaký obyčej přikázal Pán izraelským při žni polí?
3. Mojž. 19, 9. 10; 23, 22 /? z

„Zákon Boží dával chudým nárok na jistou část plodin 
země. Jestliže měl nčkdo hlad, mohl jiti na pole, do zahrady 
nebo vinice svého bližního a najísti se. Ve shodě s tímto při
kázáním trhali učedníci Ježíšovi klasy, když v sobotu šli 
obilím. Pozůstatky na poli, v zahradě nebo na vinici náležely 
chudým.“ (Patr. 536)

2. Který příbuzný Elimelecliův bydlil blízko Betlema?
Jaký byl? Rut. 2, 1 ' ' '

3. Oč prosila Rut? Na čí poli začala sbírat klasy? V. 2. 3

Bóz přichází na pole
4. Jak Bóz pozdravil žence, když přišel na pole? V. 4
„Bózovo pozdravení ženců jest pozoruhodné; pravil:

,Hospodin s vámi.1 Oni odpověděli: .Požehnej tobě Hospodin!* 
Může upřímný člověk čisti tyto zbožné pozdravy, aniž by si 
nepřál navrácení se takovýchto nelíčených dob? Slova mohou 
býti vysvětlena takto: ,Kéž je Hospodin s vámi, kéž vás 
uchrání všeliké škody a posiluje k vykonání vaši práce!* 
,Kéž Hospodin hojně požehná úrodu tvých polí a udělí milosti, 
abys darů použil k oslavení Dárce!“ (Clarke)

5. Na koho se tázal Bóz? Jak odpověděli ženci? V. 5—7
6. Jak povzbuzoval Rut, aby neustávala ve sbírání klasů?

V. 8. 9 i/
Jestliže se cizozemec připojil k Izraelitům, museli se 

k němu chovat podle určitých pravidel. V knize „Patriarchové 
. a proroci** na str. 309 čteme: „Cizinci, kteří se připojili 

k Izraelským, měli býti chráněni před bezprávím a utisko
váním. „Příchozího nebudeš sužovali; nebo sami znáte, jaký
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Bóz uznává věrnost Rut
8. Jak Bóz zjevuje, že již dříve věděl o její věrnosti? Co 

ji přál v budoucnu? V. 11. 12
„Odplatiž tobě Hospodin za skutek tvůj.“ Za to, co jsi 

učinila pro svého muže a za tvou něžnost k tvé staré tchýni.
„Budiž mzda tvá dokonalá.“ Jinými slovy: Přívětivost, 

kterou ti prokazuji, jest nepatrná ve srovnání s tím, co ti 
náleží. Jenom Hospodin „dokonale odmčniti“ může tvou přívě
tivost k tvému muži a tchýni a On to také učiní, „poněvadž 
jsi přišla, abys pod křídly jeho doufala“ — přiznala ses k jeho 
náboženství. Obraz jest vzat z života mladého ptactva, které 
— když vidí dravce, utíká k své matce, aby se pod její křídly 
skrylo před nebezpečím, jakož i před bouři a chladem. Jest 
zjevné, že Rut přijala náboženství židovské.“ (Clarke)

9. Jak se Rut zachovala ku přívětivosti Bózově? Jakou 
ochotu dále Bóz ukázal? V. 13. 14

10. Co Bóz přikázal svým služebníkům? Co Rut nasbírala 
prvního dne? V. 15—17

„Nechte ji sbírati mezi snopy.“ To byla neobyčejná před
nost, nobof nikdo nesměl sbírati, dokud obili nebylo svázáno 
a v mandelích. „Efi ječmene“ jest asi 36 litrů; zajisté dobré 
dílo dne.

jest život příchozího, poněvadž pohostinu jste byli v zemi 
Egyptské.“ Zacházeje tak přívětivě s Rut osvědčil Bóz smýšle
ní, jaké Bůh očekával od svého lidu a tak zjevil svou věrnost 
k zásadám království Božího.“

7. Jak Rut přijala jeho přívětivost? V. 10
Ve východních zemích bylo zvykem, že prostí lidé ponižo

vali se před výše stojícími. Jistý pisatel vypravuje, když 
cestoval Indií, viděl z dálky proti sobě vesničana kráčeti 
pěšky a jakmile jej vesničan zpozoroval, hned ustupoval 
z cesty. Když se blížil k němu, zul vesničan obuv (sandály) 
a když přišel až k němu, sklonil se vesničan k zemi. V někte
rých krajích zachoval se tento zvyk až dodnes.
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Rut oznamuje Noémi
11. Co Noémi chtěla vědět, když se Rut vrátila? Jaké 

žehnáni vyslovila? Co vyprávěla Rut? V. 18. 19
„Chceme-li hodně shromáždili, musíme se spokojit s málem, 

co nalézáme. Jest podivuhodné, čeho lze dosíci, když nepo
míjíme věci, které mají nějakou cenu. Ve svém životě jsme 
pošlapali mnohé, co by velmi prospělo k vytvoření zlatého 
věku pro nás, kdyby to bylo bývalo zachováno.

Nikdo neumí dobře shromažďovali, kdo nic neumí zacho
vali. Usilujeme-li o úspěch nesmíme ustávati, i když jsme 
znavení. Kdybychom stále museli žiti z toho, co si v tomto 
životě nashromáždíme, shromažďovali bychom opatrněji a pil
něji. Kdyby lidé pamatovali, že shromažďují zlato na korunu 
nebo kov na okovy, byli by opatrnější.

12. Jak Noémi opět vyjádřila svou vděčnost? Jak označila 
Bóze? V. 20

..Příbuzný náš.“ Aby nevyhynul rod, když zemřel bez
dětný muž, pojal jeho mladší bratr vdovu za manželku; a děti 
z tohoto manželství počítány byly za děti zemřelého. Nejbližší 
příbuzný měl trojí úkol: 1. Vykoupiti ztracené dědictví nebo 
svobodu toho, kdo se musel prodat za služebníka. 2. Vykonati 
pomstu za zavražděného. 3. Oženiti se s vdovou po bratru 
nebo příbuzném, jestliže zemřelý neměl děti. Když nejbližší 
příbuzný nechtěl to na sebe vžiti, přišel o dědictví a připadlo 
to na dalšího příbuzného nejbližšího, jak to bylo i s Bózem.“ 
(Clarke)

13. Co dále oznamovala Rut? V. 21
14. Co jí radila Noémi a jak Rut uposlechla její rady?

V. 22. 23

3. úkol — 16. července 1938 — Z. s. 20.05

Rut a její příbuzný >
Noémi pečuje o budoucnost Rut

1. Co hledala Noémi pro Rut? Rut 3, 1
Noémi mluvila o odpočinutí pro svou snachu. V kap. 1, 9 

o tom čteme: „Dejž vám Hospodin, abyste nalezly odpočinutí,



Bózovo pochválení Rut, že její volba ve shodě se záko
nem židovským připadla na něho a nehledala mladšího muže.

Rut uposlechla rady Noémi
■ 5. Co Rut učinila? Rut 3, 6. 7. • '

6. Kdy se Bóz probudil? Co zpozoroval a co se tázal? Co 
, odvětila Rut? V. 8. 9 / • ■

- 8

každá v domě muže svého.“ V třetí kap. verš 1 nalézáme totéž 
přání Noémi. Znala upřímnost Bózovu i zákon v Izraeli o 
znovuprovdání vdov a věděla také o blízkém příbuzenství 
Bózově a jeho povinnosti k Rut. Proto pečovala, aby Bóze 
k tomu získala. 1 /:■<'

2. Co činil Bóz a jeho služebníci na konci žní? V. 2<'•
3. Co Noémi doporučila Rut? Jak ta se k tomu zachovala?

V. 3—5 7.1/ } C)
Noémi to učinila jenom proto, že dobře znala upřímnost 

Bózovu. To také dovolovaly obyčeje a zvyky tehdejší doby. 
Co za jiných okolností mohlo by býti nesprávně vykládáno, 
to požadovaly v tomto případě zákony o potomstvu v rodinách 
Izraele. ’ ’ , / .

4. Co tím zamýšlela Noémi? 5. Mojž. 25, 5. 6 •
Zákon o potomstvu v rodinách Izraele požadoval, aby 

nejbližší příbuzný pojal vdovu za manželku a založil rodinu. 
Pakli nejbližší příbuzný neučinil podle zákona, bylo to veřejně 
prohlášeno a povinnost přešla na dalšího příbuzného.

' „Vztáhni křidlo pláště svého na děvku svou“ ve skuteč
nosti značí: „pojmi mne za svou ženu“. Aramejský překlad 
praví: „Dej své jméno děvce své, pojmi mne za manželku, 
jelikož jsi zákonnitý dědic; tys nejbližší příbuzný, který jsi. 
k tomu povinnován.“ Když v tehdejší době Izraelita pojal 

Jženu, uvrhl na ni svůj plášf; to značilo, že od té chvíle jest 
pod jeho ochranou. (Clarke)/^''-'4 • / ». \ .
/* 1 • *. ' / * - / i • 7 í '-'" i- i / . • y. y ' . » , » f' ’’

' -LÍ1’. ' Bóz slibuje Rut pomoc';' ' ■----  """ ' ‘
' 7. Proč Bóz chválil Rut? Co jí slíbil? Jak byla v celém 

.? • Betlemě známá? V. 10. II , / .. < z/<> z. - ■ .
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4. úkol — 23. července 1938 — Z. s. 19.56

' Bóz dostává dědictví Elímelecha
// v bráně města’

(' ' i. Podle starého zvyku, kam odešel Bóz? Kdo přišel?
Jak jej Bóz oslovil? S jakým výsledkem? Rut, 4. I • 

Usednutí Bózovo v bráně města a čekání na někoho ze' 
svých příbuzných bylo obyčejem tehdejší doby. Měl-li někdoj 
nějakou stížnost neb věc, která měla bytí projednána před^ 
soudci, jednal podobně jako zde Bóz.

jest uznáním její zbožnosti a věrnosti k zákonům lidu, jehož 
víru přijala. Touto volbou osvědčila, že není obyčejnou při- 
vrženkyní, ale je si cele vědoma odpovědnosti, že náleží 
k rodině lidu Božího.

8. Co Bóz pravil o její blízkém příbuzném? Co byl ocho
ten učiniti, kdyby onen příbuzný nechtěl splniti poža
davek zákona? V. 12. 13

9. Oč Bóz pečoval, než ji ráno propustil? Co jí dal? V.
15. 17 :■ . . Z :

' * - Oznámení Rut Noémi ■' ,■
10. Jak Noémi pozdravila Rut, když se vrátila? Co jí vy

právěla Rut? V. 16 ;/
Noémi se hned tázala: „Kdo jsi ty, dcero má?“, což podlé' 

jiných překladů značí: „Jak se ti vedlo?“' ‘ -■ ■■
11. Co Noémi radila Rut? V. 18 /•
Všecko šlo, jak si to Noémi představovala. Dobře znala 

Bóze. Znala jeho věrnost v zásadě, jeho sílu i odvahu, počí-; 
nati si správně. Věděla, že neustane, dokud nevyhledá bližšího 
příbuzného a zví jeho stanovisko. Bóz slíbil s přísahou „živ 
jest Hospodin“ (v. 13), že neobleví, dokud věc nepřivede k roz
hodnutí.. z ' • ■■■■■' *' x ■' •

12. Co ukládal zákon Mojžíšův se zřením na dědice? 5.
Mojž. 25, 6 

" ‘ '.-.7 z
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Koho ještě Bóz svolal? V. 2
Pravděpodobně bylo třeba tolik mužů k utvoření soud- 

■xcovské rady. Jak rychlé a praktické to bylo! Pozorujme: 
: 1. Kdo měl nějakou věc, přišel a posadil se v bráně města.

2. Zde zůstal, tak dlouho, až šla kolem osoba, do své denní 
práce, s kterou měl právě dotyčnou věc k projednání. 3. Za- 

^volal na ní jménem a dotyčný se posadil. 4. Pak bylo zavo
láno 10 starších, kteří přišli, posadili se. 5. Pak žalobce 

?<prednesl svou stížnost a žalovaný odpověděl na to svou 
f obhajobou. 7. Starší, vyslechnuvše oba, vynesli pravoplatný 
^rozsudek. 8. Lidé, kteří se mezi tím byli sešli, byli svědkové. 
’ A tak celá věc byla rozřešena a urovnána bez advokátů a 
.bez dlouhého soudního přelíčení.

Z <9 t
Jak přednesl Bóz záležitost s Noémi a Rut? Co na to 

^^Tř^odpověděl jeho příbuzný? V. 3—4

čitá

’.4. Co měl podle slov Béžových také učinit, měl-li se stát, 
pravoplatným dědicem pole? V. S
Jak změnil najednou příbuzný svůj názor? V. 6

Vykoupení Elimelechovy pozůstalosti
6. Jaký byl starodávný obyčej v Izraeli, nechtěl-li pří- 

! buzný ujmouti se pozůstalosti? V. 7
^x8- Co proto příbuzný učinil? V. 8; 5. Mojž. 25, 7—10
, Bóz nejprve přednesl záležitost pole, které náleželo Noémi. 
Příbuzný byl hotov toto pole koupiti, uslyšev však, že by 
musel také vžiti si za manželku i Rut, změnil své rozhodnutí.

z 0 5. Mojž. 25. 5—9 píše Clark: „Zemřel-li ženatý bratr bez 
dětí, musel se nejstarší bratr oženiti s pozůstalou vdovou a 
vzbuditi tak potomstvo svému zemřelému bratru; zároveň měl 
právo vžiti si dědictví, které bylo zůstalo. Nechtěl-H však 
příbuzný se oženiti s manželkou svého zemřelého příbuzného, 
mohla tato žena napliti mu do tváře a tím byl zneuctěn. 
V našem případě byla jen výměna obuvi a to snad proto, že 
okolnosti byly takové, že příbuznému nebylo si možno vžiti 
Rut za manželku a„důvod pro to byl tak rozumný, že bylo 
upuštěno od obvyklého obřadu zneuctění.“
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8. Čím potvrdil Bóz koupí před staršími? Rut 4, 9. 10
9. Jaké přáni vyjádřili starší? V. 11—12

Předchůdce Spasitelův
13. Kdo byli předkové Bózovi? Čí synem byl Fáres? V. 

18—21; Mat, 1. 3
14. Jako pradědeček Davida, čí předchůdcem se stal Bóz? 

Co se můžeme naučiti z tohoto rodokmenu? Mat. 1, 
5—16

Při studium rodokmenu Oběda v posledních veršech knihy 
Rut přijdeme na tři osoby, které byly svým narozením vzdá
leny od zaslíbení Božího, cizinci mezi lidem Izraelským. 
Matka Fáresa byla Kananitka, Raab, matka Bóze, byla obyva- 
telkou Jericha, Obědová matka byla Moábka. Postupně přijde
me až Jese a Davidovi a konečně až ke Kristu Vykupiteli, 
Synu Božímu.

„1 kdyby Adam zůstal ve svém nevinném stavu, jaký mel 
na počátku v Eden, bylo by to pro Syna Božího nekonečným 
ponížením vžiti na sebe přirozenost člověka. Ale Ježíš přijal 
lidskou přirozenost, když člověk byl již oslaben hříchem, 
působícím již po 4000 let. Jako každé dítko Adamovy rodiny 
i ON přijal výsledky zákona o dědičnosti. Jaké tyto skutky 
byly, lze viděti v životě jeho předků. A s takovýmto dědičným

10. Jak požehnal Hospodin manželství Bózovo s Rut? V. 13
11. Jak zpívaly ženy Betlémské při narozeni Obědově?

V. 14. 15
12. Čím se stala Noémi dítěti? Jaké jméno daly přítelkyně 

Noémi dítěti? Kterého krále byl dědečkem? V. 16. 17
. Syn Bózův dostal jméno Obéd to značí „služebník“. Rado

valy se spolu s Noémi z narození se vnuka, jimž Rut dokázala 
svou lásku ke své tchýni, dokazujíce tak, že je opravdu lepší 
než „sedm synů“. Proto není se co divit, že Noémi s takovou 
péčí a láskou vzala narozené dítko. Dítko rostlo a stalo se 
později otcem Jesseho, otce Davida, z pokolení Juda.
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zatížením přišel, aby s námi sdílel bolesti a pokušení a dal 
nám příklad hříchu prostého života.“ (Desire oí Ages str. 48)

Studium rodokmenu od Abrahama až ke Kristu ukazuje nám 
nejenom podíl pohanů na plánu vykoupení, nýbrž i veškerou 
slabost lidského těla, jak je ukázáno v životě předků Syna 
Božího.

n i h a Ester
Vysvětlující poznámky

Kniha Ester líčí nám jeden z nejkrásnějších a nej význam
nějších příběhů. Události se odehrávají v městě Susan, které 
bylo hlavním městem Perské říše. Toto město má mnoho 
zajímavostí pro každého čtenáře Bible. V posledních dnech 
babylonského království byl Daniel na hradě v Susan, kde mu 
Bůh ukázal příští světové říše a také věci týkající se díla 
Božího. Dan. 8. Bylo to rovněž zde, krátce po tom, kdy se 
Ester stala královnou, kdy Nehemiáš, člen dvoru krále Arta- 
xerxe obdržel povolení k výstavbě Jerusalema. — Ahasver je 
židovské pojmenování pro Xerxe; Ester byla tedy královnou 
velkého perského krále, který vedl mocnou armádu proti 
Řecku. Nemáme žádných spolehlivých údajů o spisovateli této 
knihy. Snad podle posledních veršů 10 kap. byl jim Mardo- 
cheus. Kniha byla pravděpodobně napsána v době Perské 
říše — snad za vlády krále Artaxerxe Mnemona (406—359) 
Susanským židem, který byl seznámen s královským palácem, 
s perskými dějinami a s perskými zřízeními a zvyky. Sepsá
ním tohoto příběhu chtěl zachovati svému lidu svátek „Purim“. 
Spolehlivost této knihy byla také potvrzena nejnovějšimi 
archeologickými výzkumy.

V knize Ester vystupuje Bůh jako záchrance svého lidu 
a slavnost „Purim“ byla zachována Židy_Jako památka jejich 
vysvobození od nepřátel. Význam této zkušenosti lidu Božího 
staré doby; pro nás je následující: „Vzrušující zkušenost, 
kterou učinil lid Boží za dnů Ester nebyla omezena jen na
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tehdejší věk. Ap. Janovi byl ukázán obraz, který se má 
uskutečnit v posledních dnech.“ 1 rozhněval se drak na ženu 
a šel bojovati s ostatky semene jejího, kteří zachovávají pri-

Vasti předvolána před knížata
.. 7. „Co žádal král sedmého, dne od svých komorníků?

< proč? V. 10—11 ’ ‘ \ .
' 8. Jak se zachovala královna a jak se to dotklo krále?

V. 12 
Z' L'»

kázáni Boží a svědectví Ježíše Krista.“ Někteří dnes z žijících 
obyvatelů země spatři tato slova naplněna. Tentýž duch, který 
v minulosti vedl lidi ku pronásledování pravé církve použije 
v budoucnosti stejných prostředků proti těm, kteří zůstali, 
věrni Bohu. Již dnes jsou činěny přípravy pro tento veliký, 
boj.“ (Pror. a král. 605).

5. úkol — 30. července 1938 — Z. s. 19.48

Slavnost krále Asvera
1. Jak veliké bylo Asverovo království? Ester 1, 1
2. Kde bylo jeho sídlo? V. 2
Království Xerxe obsahovalo území od Indie a Rudého 

moře na východě, až k Černému moři na severu, Egypt a 
Cipr na západě a Habeš na jihu. Hlavním městem bylo město 
Susan. , . .

3. Ve které říši vládl Asverus? Co se rozhodl učinit? Jak 
dlouho ukazoval svou moc a slávu? V. 3—

4. Pro kolik hostů byla slavnost? A jaké ozdoby byly
použity? V. 5—i ' ■ ” ■ >'•

Přepych byl zvláštní známkou vladařů a zvláště Perských. 
Hody, které pořádali, trvaly velice jdlouho a byly vlastně 
přehlídkou jejich moci bohatství atd.

5. Oč bylo postaráno, aby byla splněna přáni hostů? V.
7—8 Z ; ’ tíz-íz‘''

6. Co zároveň pořádala královna Vasti. V. 9
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Věděla dobře, že její neposlušnost bude ji stát korunu ano 
snad i život; ale více než tyto věci cenila si svou čest. Tím 
také projevila svou pokoru. Jsouc velice krásná měla zde 
dobrou příležitost ukázat marnivost, kdyby nějakou měla. Ona 
však odepřela přijít. Kéž by se stala tato šlechetná žena 
vzorem svému pohlaví při podobných příležitostech. Málo je 
dnes žen, které by jednaly jako Vasti.

;/ Vasti v nemilosti u krále
. ť" ' -
9. Koho král zavolal, jací to byli muži? V. 13—14

..'/lO. Jakou otázku měli řešit? V. 15 '' ' '
11. Jaké stanovisko zaujali? V. 16—18 ? ,
Rádci krále byli knížata Perští a Medští. Tito byli jeho 

osobní rádci a měli vždy volný přístup ke králi. Memuchan,' 
;’který byl hlavním jejich řečníkem, snažil se králi svou radou 

zalichotit a také doporučováním rozluky s Vasti, podporoval' 
''svou věc, chtěje tak dosíci zákonitého zotročení všech Pers
kých žen. Takové přání pochopitelně mohlo vzniknouti jen 
v mysli mocí a vínem zpitých mužů. z ’ • ‘ •

12. Co doporučil králi? V. 19—20 z
Známé rčení: „nezměnitelný jako perský zákon“ ukazuje, 

že Peršané se domnívali tvořiti své zákony tak moudře,’ zdj 
nebylo možné by jednou vydaný zákon mohl bytí změněn- 

rnebo jrušeij. To také je potvrzeno v dalších příbězích Ester.
13. Jak provedl král radu Memuchana? V. 21—22
Bůh nařídil a smysl života učí, že muž mábýti pánem ve< 

svém domě. Známe-li okolnosti, jaké vládly dříve a nyní, lzez 
tč^ko věřiti, že by tato podmínka nebyla plněna v perskýchz 
domácnostech. Proto rozkaz krále byl pouze výplodem, jeho, 
nenávisti a mužského povyšování se jakož i zřetelná snaha' 
utlumiti výčitky svého svědomí. Též od skupiny jeho rádcůť1 
která rovněž dlouho holdovala opojnému nápojů nebylo lze' 
očekávat lepšího rozsudku.-'
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byla dána v domě žen? V. 9 M ->7/i'S
Dostala 7 dívek k službě a sama byla pokládána za nej

lepší v domě žen. Je zřejmé, že v domě Mardochea se dostalo;

5. U koho nalezla Ester milost? Co Ji bylo dáno? Kam 
. . < * « v - _ « r « </ > 7 . > Z . Z //> . -

7. Když přišla řada na Ester, aby šla do královského 
domu, podle čí rady se chovala? V. 15

/. . . /V ■ '. ' ( 7 Z ZZ z / C.-
/< ?-f' • _ 15 — -

stala Mardocheovi? V. 7 /,(

V královském paláci
4. Kam a proč byla Ester s ostatními dívkami přivedena?'

6. úkol — 6. srpna 1938 — Z. s. 19.36

Ester zvolena královnou Persie
V pokojích Vasti

1. Jaký plán o nástupkyni byl předložen králi? Ester Zv
1—4 • - fy A & í frč stl&ŮUt,/'/

Válečné tažení Xerxe proti Řecku připadá nepochybně^ 
mezi události 1 a 2 kapitoly. Veliké hody byly ve třetím roce 
jeho vlády, (kapit. 1—3) A Ester byla představena v sedmém' 
roce jeho vlády. (Kap. 2, 16)

. 2. Kdo bydlel také v královském městě? Jaké byl národ
nosti? Jak se dostal do zajetí do Babylona? V. 5—6

Zajímavou zprávu obsahuje Targum, kde se praví: „Kterýž 
byl syn Jairův, syn Simeje, syn Gera, syn Kiš. A toto byl 
ten Semej, který zlořečil Davidovi a jehož David zapověděl 
zabít, protože v duchu prorockém viděl, že Semej měl být 
praotcem Ester a Mardochea.“

3. Kdo bydlel s Mardocheem? Co jest praveno o její 
kráse? Čím se

Ester dobrého vzdělání a ačkoliv se nyní v domě královském 
/ dostala do zvláštních okolností, uměla se zde pohybovat se 

svou mladistvou lepostí a způsobem, který ji byl vštípen
■ /'v mládí jejím vychovatelem. z'

Co neoznámila Ester a proč? Jak .se choval Mardo- 
cy< --' cheus k ní? V. 10—ll /^y ZÝ 'r c i' ' 'fy 
; * ■
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£ i/..11. Jaké spiknuti bylo Mardocheem odhaleno? V. 21
12. Kdo o tom uvědomil krále? S jakým výsledkem? Kde 

byla zpráva o tom zaznamenána? V. 22. 23
Mardocheus, zjistiv chystané spiknutí proti králi, oznámil 

. to své schovance Ester a tato zase to oznámila svému králov
skému choti. Tento čin však nebyl nijak odměněn, což ovšem 

.pro věrného strážce nebylo žádným zklamáním; nebot on tuto 
ivěc učinil ne pro odměnu, nýbrž, že to byla jeho povinnost. 
{Jeho skutek byl však zaznamenán jak v nebi, tak i na zemi 
a přinesl ovoce. Pro nás má stačiti, když konáme své povinosti 
a líbíme se Bohii, \

• • // 
o*

Když přišla do královského domu, čí přízeň nalezla? 
c Jakého povýšení se ji dostalo? V. 16—17

á / Nesmíme souditi Ester podle nynějšího měřítka, nýbrž 
podle zvyku tehdejší doby. Každá z těchto mladých dívek byla 
pokládána jako provdaná za krále, byla pod jeho střechou, 

‘P/byvši jeho manželkou nižšího stupně. Jak veliký je vliv 
křesťanství, který povznesl mravní stanovisko a prodchnul 

••^vět vznešenou mravností; nebylo ji zakázáno, aby zapřela 
xsvúj původ, nýbrž dána rada, aby to neoznamovala. Když 

^ později byla povýšena k moci, prokázala, že se za svůj 
,^iárod nestydí. V. 10. Tak se jí dostalo nej vyššího postavení, 

po němž v tomto světě žena může toužit. Bůh ji povýšil, aby 
, na tomto místě sloužila vysokému a šlechetnému úmyslu.

' Král, milovav ji nade všechny ženy, učinil ji královnou.
Ona byla paní nad všemi ostatními ženami a všechny musely 

' jj poslouchat a vzdávati jí náležitou úctu.if/ > . il
9. Co učinil král na počest nové královny? V. 18

10. Kde seděl Mardocheus při této slavnosti? Co Ester 
— dosud nezjevila? Proč? V. 19—20
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7. úkol — 13. srpna 1938 — Z. s. 19.26

□mysl zničit Izraele '~ 
Zvelebení Amana

1. Jak povýšil král Asverus Amana?'Ester
2. Jak se služebnici královští chovali ku povýšení Amana?

Kdo činil výjimku? V. 2 .£'> t-ir''-1 ■< ý'
3. Co pravili Mardocheovi? ^Koinu zto oznámili, když je 

neuposlechl? V. 3. 4 ?•’;
Clarke k tornu poznamenává: „Z těchto slov jest jasné, že 

tu nešlo o prokázáni obyčejně úcty, kterou Aman očekával 
a Mardocheus se jí zdráhal., l aková úcta nebyla ’ zakázána? 
v zákoně židovském. Aman však očekával to, co často bylo 
prokazováno králům perským, božské uctívání, při čemž' 
člověk se vztaženýma rukama ležel na zemi, ústa maje 
v prachu.“ , /■ . .

4. Jak chováni se Mardocheovo působilo na Amana? V. 5

Amanův úklad proti
5. Jaký úklad kul Aman proti Židům v říši? V. 6 * '
Pomstychtivost Amanova vysvítá z toho, že se nechtěl 

spokojiti s Mardocheem samým, který mu odepřel přikazova
nou úctu. Mardocheus Amanovi nic neučinil, prostě se zdráhal
přestoupiti přikázání Boži.

6. Jak dlouho služebníci Amanovi metali
oznámil králi? V. c< 7' :

Aman vyzvídal, který den byl by nejvhodnčjší k vyhla
zení Židů, aby. nikdo neušel. Nejprve byl stanoven den a potom 
měsíc; připadlo to na měsíc Adar.#/%' /'•:' &

7. Co Aman pravil králi o Židech? V. 8 .'f'C' /;
8. Co obmýšlel Bůh se svým lidem na světě? 1. Petr. 2, 9' 
Aman vylíčil Židy tak, jakoby nežili podle naučení od

Boha jim daných, jelikož se nevrátili do své země a raději 
zůstali mezi pohany, a přece se přiznávají k Bohu a vykoná
vají ustanovení své víry. Jejich práva rozdílná jsou ode 

„všech národů, práv pak. královských neostříhají/ Taková
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žaloba vznesená byla od knížat babylonských proti Danielovi 
a jeho společníkům. Všichni praví Izraelité i praví křesťané 
v době nynější dbají především zákona Božího. Věrnost k zá
sadám království Kristova jest jim nade_vše. Ale jakmile se 

Jejich zásady střetnou s ustanoveními lidskými, má je svět za 
„mevěrné a za buřiče. .Rod vyvolený, královské kněžstvo, národ 
'švatý, lid dobytý* jest svou věrností Bohu lidem protivný, 
ale tím zvěstuje ctnosti Boží. Ačkoli lidé nechápou jejich 
chování se, přece by vpravdě měli býti nejvěrnějšími a nej
poslušnějšími služebníky v zemi, v které žijí. Přesto budou je 
někteří odsuzovali a usilovati o jejich život a dítky Boží musí 

zse v takových dobách utíkati ku postu a modlitbě.
9. Co Aman nabídl králi za vyhlazení Židů? Ester 3, 9

10. Jak se k tomu zachoval král? Jak vydal Židy v ruku 
Amanovu? V. 10. 11 , J

, , a,,
y Rozsah obmýšleného zničení

fj^ňll. Ke kolika poddaným království byl výnos poslán? Co 
bylo obmýšleno? V. 12. 13

‘ „Xerxes, sveden falešným vylíčením Amanovým, dal se 
Tiohnouti k vydání výnosu k vyhubení Židů, rozptýlených mezi 
všemi národy říše Médsko-Perské. Byl ustanoven den, kdy 
měli býti vyhubeni a jejich majetek rozdělen. Král netušil, jak 
dalekosáhlé bylo by plné provedení výnosu. Satan, skrytý 
strůjce celého plánu, chtěl ze země vyhubiti ty, kteří zachová
vali poznání pravého Boha.“ (Prophets and Kings, str. 600)
' 12. S jakým úmyslem byl opis poslán do všech krajin?

v. 14 . , •- . . - • '
Z- ’ <z.- 'c ■'t-t ' <?> ':.• z-- ;■ - / .

13. Jaký rozkaz podobný jest uveden v proroctví? Zjev. 
13, 15

Satan plánoval důkladně. Když přišla hodina, měli zhynouti 
všichni Židé ve všech krajinách. Jelikož Peršané tehdy vládli 
i nad Palestinou, domovinou Židů, znamenalo by to úplné vy
hubení Židů. O výnosu, který na sklonku dějin světa vydán 
bude proti lidu Božímu, čteme:
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Ester se dovídá o výnosu
3. Jak se Ester dověděla o chování se Mardocheově? Co 

učinila? Jak on se k tomu zachoval? V. 4
4. Co přikázala Hatachovi, komorníku královskému? V. 5

8. úkol — 20. srpna 1938 — Z. s. 19.12

Ester povolána k službě 
Zármutek Mardocheův

1. Co činil Mardocheus, když zvěděl, co bylo zosnováno 
proti jeho lidu? Kam šel? Ester 4, 1. 2

Mardocheus byl zarmoucen. Jako Nehemiáš, jehož zármu
tek nad Jerusalemem a Izraelem vzbudil pozornost krále 
Artaxerxe, a jako Mojžíš, který prosil za Izraele, když jeho 
přestoupení zasluhovalo hněv Boží, tak Mardocheus tísněn 
byl osudem, který jeho lidu hrozil výnosem Amanovým. Podle 
zvyku tehdejší doby vyjádřil svůj zármutek žíní a popelem. 
Tak přišel k bráně královského paláce. Nemohl tam vjíti, jako 
to činil dříve. Mardocheus nebyl jediným kvílícím; Židé byli 
zděšeni a ti upřímní kvílili, postili a modlili se.

2. Jak výnos všude působil na Židy? V. 3

„Výnos, který na konec vydán bude proti ostatkům lidu 
Božího, podobný bude tomu, který vydal Asver proti Židům. 
Nynější nepřátelé pravdy vidí v malém zástupu světitelů 
soboty Mardochea v bráně. Úcta, jakou Boží lid má k jeho 
zákonu, jest ustavičnou výtkou těm, kteří pohrdli bázní Boží 
a pošlapávají sobotu.“ (Prophets and Kings 605) ””

14. Jak spěšně bylo poselství rozesláno? Co činil král 
s Amanem a co obyvatelé? Ester 3, 15

„Obyvatelé byli zkoumouceni, neboť ačkoli to byl výnos 
jenom proti Židům, nebyli by ani oni jistí před lůzou. Mimo 
to byly mnohé rodiny manželstvím spřízněny s Židy, takže by 
musily snášeli s nimi osud. Nikdy vláda nevydala něco tak 
nemoudrého, zhoubného a hrozného.“ (Clarke)



5. Co Hatach zvěděl od Mardochea? V. 6. 7
6. Co inu dal Mardocheus? Co přikazoval Estere? Oč 

měla prosit? V. 8. 9
Jiatach byl jejich důvěrníkem. Mardocheus mu důvěřoval, 

že mu svěřiti může poselství pro královnu. Od krále byl určen 
k službě královně Ester. Jelikož tam nevěrnost byla denním 
zjevem, musel tento kleštěnec královně nejenom jjoužit. ale 
také ji střežit. Ona si jej však získala, jako na počátku 
Hegaie^ strážce žen v domě královském. Požadavek Mardo- 
cheův k Ester ukazuje, jak veljce želel postavení svého lidu. 
Ačkoli on i Ester věděli, jaký osud jim hrozí, žádal Mardo
cheus pomoc pro svůj lid.

Poselství Estery a Mardochea
7. Jaký zvyk dvora perského připoměla Ester Mardo- 

cheovi? V. 10. 11
8. Jak Alardocheus odpověděl Ester? V. 12. 13
Ačkoli Ester byla v paláci královském a manželkou krále, 

byla v nebezpečí právě tak, jako její lid. Aman usiloval o vy- . 
hubení lidu židovského. At vznešený nebo prostý, nikdo by 
nebyl ušetřen. Mimo to se v životě stává, že kdo se chce- 
zachovati na' úkor jiného, bude na konec sdileti horší osud, 
než ten, koho odsoudil. Spasitel pravil: „Kdo by chtěl duši 
svou zachovati, ztratí ji; a kdo by ztratil duši pro mne, ten
ji zachová.“ Luk. 9, 24

9. Co očekával Mardocheus od Boha, kdyby se Ester 
zdráhala pomoci? Co by se stalo domu otce jejího? 
V. 14a

Bůh povolává jednotlivce k službě a k rozhodnutí, což 
často značí smrt. Abrahama vyzval, aby obětoval Izáka; 
Eliáše, aby se postavil před Achaba a Jezábel, kteří usilovali 
o jeho život; Daniele a jeho společníky, aby ostáU y jámě 
Ivové a v peci ohnivé. Lidem někdy oznámil budoucí zkuše
nosti, z nichž některé vedly na smrt. Prorok Agabus na příklad 
oznámil Pavlovi, jak později bude spoután, musí trpěti. a 

zemříti. Jestliže se však povolaný tomu zdráhá, přijde o všecka
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9. úkol — 27. srpna 1938 — Z. s. 18.58 

Ester zachraňuje svůj lid 
Před králem Asverem

1. Kde se postavila Ester, aby vzbudila pozornost královu?
Ester 5, 1

Palác perský byl lidu nepřístupný. Kdo vstoupil před krále, 
aniž by si dříve opatřil k tornu svolení byl^jiotrestán smrtí./ 
O pravdivosti knihy Ester svědčí následující: V Susan nale
zeným zápis Artaxerxe Mnemona jjravL. že palác byl ohněm

požehnání a jiní vstoupí na jeho místo. Lépe jest na čas 
trpěti protivenství s lidem Božím, než vládnouti v královském 
paláci Egyptském. Mnohem lépe jest v naději na věčný život 
voliti utrpení věku tohoto, než „hrozné očekávání soudu á 
ohně, stravujícího protivníky“.

Ester byla toho času povolána k hodnosti královské, aby 
se zastala svého lidu, vyvoleného lidu Božího. Musil.a_yolití 
buď povinnost nebo osobní bezpečnost. Její volba ukazuje její 
šlechetnou povahu.

10. Co Mardoclieus připomenul Ester? V. 14 b
11. Co Ester přikázala Mardocheovi a všem Židům 

v Susan? Jak se chtěla zachovati Ester se svými druž
kami? V. 16a

12. K čemu po této přípravě byla rozhodnuta? Jakými 
slovy končila své poselství? V. 16b

Ačkoli byla na pohanském místě, znala Ester víru_svých 
otců. Pravila Mardocheovi: „Shromažď všecky Židy a postěte, 
se za mne“. Ona a její družky též se účastnily postu a modlit
by. Potom byla odhodlána dáti svůj život v sázku, pevně 
důvěřujíc v Boha a nepovolána vstoupiti před krále. „Jestliže 
zahynu, nechť zahynu“. Kdo dovede oceniti takové obětavé 
smýšlení! '

13. Jak Mardocheus splnil přikaž Estery? V. 17
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^zničen zq_ dmi Artaxerxe Longima, syna a nástupce Xcrxova. 
t' V době 30 let po Ester palác přišel v zapomenuti. Ale zprávy 
ft knihy Ester shodujj se s plánem veliké budovy, kterou fran

couzská výprava jnl]udHa_ nedávno při vykopávkácb. Ve 4. 
kapitole čteme, že Mardocheus v žíní přišel před bránu

> královskou. Trosky paláce ukazují, že dům žen byl na vý- 
- chodní straně paláce a odtamtud vedla brána do ulice města. 
** V páté kapitole čteme, že Ester „ppstaYÍla_se v síni vnitřního

i? Vv2xy rS^Ajt L- *-
pfayil král? Jaká by|a prosba, královny? V. 3. 4
še k tbiíiu. zachoVál král?, V.^5 —.. , •

ť'/Z&ct&Ť/sjí-iH* 2čt* J/ííC&sf
První hostina • **

,:jí^ ^5. Jak při hostině král vyjádřil přáni, znáti prosbu Estery?
V. 6 '/£■A ŽJ /iTa. oCrrí,

- Co Ester žádala a co slíbila? V. 7. 8
•/í<’t''Zdá se to zvláštní, že Ester při první hostině nepřednesla 
'‘králi svůj požadavek. Dvoji však jest zjevné: chtěla ještě 
dále raziti cestu, získáním.^i náklonnosti krále, než by zjevila 
úmysl; Bůh působil při prodlení, aby _cele byla zjevena zloba 
Amanova. Události, vylíčené v posledních verších této kapitoly, 
kde Aman zjevil svou jjýchu a. ukriLtjié-sniýšlení proti tomu, 
který neuznával cele jeho postavení, vedly k jeho úplnému

(Z pýc,,a Amanova
Jak pozvání Esteřino působilo na hrdého Amana? Co 

n/tcyvzbudilo jeho hněv? V. 9
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domu královského, naproti pokoji královskému. Král pak seděl 
ná stolici své královské, v pokoji královském naproti dveřím 
domu.“ Všecky podrobnosti se shodují. Od domu žen vedla 
chodba do vnitřního dvora a na dvoře, proti chodbě byl pokoj 

/ královský. Právě uprostřed steny byl trůn, odsud král viděl 
y čekající královnu. To jest mocné potvrzení, které sotva může

býti doceněno.“ (Intern. ŠtaiiHT^Bible Encyklop.)
Co učinil král, když viděl Ester a jak ona . se zacho-



neklaní, byla
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šťastného?.
' z / z - z **

i dala* jeho manželka a přátelé? V jaké' 
ě měj druhého dne jiti k hostině? Co hned učinil? 

............................ ............................

-*?-» " Když Aman viděl, že Mardocheus se nni  
jeho radost zkalena. Snad se tážeme, proč to Mardocheus činil, 

^ale jedinou omluvou rozumnou jest, že bylo požadováno úcty, 
^ícíerou pravý Izraelita vzdávali mohLienom Bohu,

Koho svolal Aman, když přišel domů? V. 1C
ýfjZ/i 9. Nač předem obracel pozornost své manželky a svých 

přátel? V. 11
/ ýÍ0. Jaký zvláštní důvod měl, aby.se pokládal za i
^7X5** V. 12Z«í/^ rz //i
^zdLl-Aíi £0 si však naříkal? Yjzl3
^.4 12. Jakou radu mu dala i '

náladě měj d-"1.'' '  _ 
Z z *V 14 / Ue****'e< /*. .tfjr

.^.Clarke k tomu praví: „Pychá učiní vždy člověka nešťast- 
, něho. Tolik se o sobě domnívá, že se má za podvedeného od 
každého, kdo mu neprokazuje úctu, o které se domnívá, že
mu právem náleží... Jak oklamavatelná jest neklidnost mař-* 

^nivosti! A jak bídný jest člověk, jehož pomocníkem není Bůh;

ff‘r úkol — 3. září 1938 z

" ' ' a i v
’ S*- >^2'

z^z^^Estcr. 6, 1
^5.^a'ť

dákobův a v jehož srdci vírou Kristus nepřebývá!“
yf-.

' Co učinil král., když pp hostině Esteťy nemohl $páti?z
z z z? • -

kterou příhodu byl čtením král upozorněn? V. 2
O kronice, kterou král Asver nechal předčítati, učinil 

Clarke tuto zajímavou poznámku: „Lze právem tázati se, jnoč. 
znepokojený král si přál, aby mu byly předčítány takové věci, 
jaké jsou .v^ kronice? (letopisech) Kronika byla u Peršanů 
psána tak, že vskutku nemold_ nechat přinésti jiné dílo, které 
by bylo poučněišLa zábavnější, neboť všecko bylo psáno ve 
verších a od jiejpřednějších básníků říše. Tak je psána až 
dodnes; a bohatýrská _báseň_ nej většího, perského básníka 
Ferdusi, indického Homera, není nic jiného než souhrn léto-



u 
fa*' Pýcha a bláhovost jdou vždy spolu. Kdyby to bylo 
^.obyčejném případě, propadl svou žádostí životem; on však 
chtěl dosíci vrchole cti, aniž by vzpomněl, že jeho pád bude 
tím hroznější, čím výše bude státi. Roucho královské nosil 

Jenom král; a obléknouti toto roucho, i když je král odložil, 
znamenalo smrt.“ (CarkíS^^^7^?^

*~y8.,Kdo měl vykonati přání královo? Jak veřejně poctěn 
měl býti muž, jehož král chtěl uctíti? V. 9 *&**'*'£* //g

9. Co přikázal král Amanovi? Kdo měl býti ctěn? V. 10 
Jak.Jirozné zvrácení všeho, co pyšný Aman obmýšlel prcf* 

sebe! Usiluje o zničení jiného, hrdý na svou čest, na svou 
rodinu, na svůj vliv a na svou moc v. říši, byl pojednou snížen, 
k službě tomu, jejž pokládal za největšího nepřítele. Čest,- 
Jftjrou on poradoval _pro -S.eJj_é, bylaz udělena tomu, Jhriž on

-pisů, počínaje stvořením až k vládě Mohameda Ghezny na 
nočátku desátého století. Svou báseň dokončil po třiceti letech,

^Tterá má 120.000 řádků a odevzdal ji sultánu Mahmedovi, 
který slíbil, žé za každý řádek mu dá. dinár (asi Kč 60.—).

^Tato báseň jest psána iiejlsuši řečí světa, a co jí dává ještě 
větší cenu jest, že obsahuje málo arabských slov, jimiž krásná 

»řeč perská byla přeplněna, ba lze říci zkažena, když mohame- 
dáni dobyli větší část Asie. Takovouto kroniku nechal si před
čítat! Asverus, když nemohl spát.“

f' 3. Co se tázal král? Co odvětili služebníci? V. 3
~ r Zdá se to zvláštní, že takovýto příběh z života králova 

£/zustal neodměnčn. Snad o to pečoval Aman ve svém nepřátel
ství, anebo — což pravděpodobnější jest — Bůh odsunul od
měnu na dobu, kdy král se měl postaviti proti úkladům toho, 
jenž chtěl zničitř, lid Bo/JL?, fa

'■------  Rozhořčený dárce cti---------- -
4. Proč právě přišel Aman do domu královského? V. 4
5. Co mu bylo dovoleno? V. 5

Co se král tázal Amana, když vstoupil? Jakou myšlen
kou byl nadšen, když odpovídal? V. 6

^3^-Co Aman navrhl? V. 7. 8



^énu^bHžiiímu strojí úklady, jistě sám do nich
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11. úkol — 10. září 1938 — Z. s. 18.27

Druhá hostina — zachování Izraele
1. Kdy bylo královně Ester dovoleno vyjádřiti své přání? 

Oč prosila? Ester 7, 1—3
2. Za jakých podmínek by Ester nebyla prosila krále? 

V. 4
Ester moudře přednesla svou žádost králi. On ji dal roz

hodný slib, jak bylo tehdy zvykem. Ester poznala z dekretu,

^pohrdal. Clarke praví: „Z toho jest zřejmé, že proti Hospodinu 
neostojí rada ani moudrost a kdo jinému jámu kopá, sám do, 
ní padá.“ ' * “

Jak Aman vykonal rozkaz králův? V. 11
'^^íl. Kain se Mardocheus pokorně vrátil? Kam pospíšil 

Aman? Jaký byl? V. 12
- ’ ^Pozoruhodné jest chování obou mužů. Mardocheus, přesto, 
.že se mu dostalo takové cti, nebyl nadutý, ale se vší skrov- 
jrjjostí vrátil se k bráně královské. Aman, který se veřejjjě 
chlubil před svými přáteli, pospíšil do domu svého sinu ten jsa. 

<»Tušil, co mu brzy bude oznámeno, totiž, že padl před Mardo- 
^heem, jehož chtěl zničit.

12. Komu Aman vše vypravoval? Co mu bylo praveno 
ý*^^<*5Íjeho budoucnosti? V. 13
/í. 13. Jaké pozváni obdržel Aman, když ještě o věci mluvili?

' V. 14
Když Aman byl tak ^okoř^ji, přišli služebníci královští a 

volali jej k druhé hostině, kterou připravila Ester. Z toho on 
se neřádová^ neboť věděl, co jej tam očekává a při tom jej 
.trápilo jeho vlastní svědomí. Clarke z toho vyvozuje toto 
naučení:

„Kdo bližnímu strojí úklady, jistě sám do nich
upadni—neboť prozřetelnost řídí to tak* že lidé obyčejně 
octn_Q.u_s.e v bídě, kterou připraxovali-i-inému a to se shoduje 
s výrokem našeho Pána: Jakou měrou měříte, takovou bude 
odměřeno vám.“



Druhá návštěva u krále
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8. Za jakým účelem odhodlala se Ester jiti ke králi?
V. 3. 4

Vystoupení Mardocheovo
7. Komu král dal dúm Amanův? Kam byl Mardocheus 

uveden a jaké místo pak zaujímal? Ester 8, 1. 2
„Když byl Aman nalezen* vinnen ze spiknutí proti míru a 

prospěchu království, byl jeho život utracen a jeho majetek 
zabaven. Mardocheus, jako zachránce králova života a hlavní 
terč Amanovy zlomyslnosti, byl obdarován Amanovým majet
kem, dosazen na jeho úřad a udělena mu tatáž moc, jednak, 
že si toho zasloužil, jednak, že k tomu prokázal schopnosst.“ 
(Clarke)

jež Aman připravil a král zpečetil nebezpečí, které hrozilo ne
toliko jejímu národu, nýbrž že ztráta i jejího života byla zahrnuta 
ve spiknutí Amanově proti Židům. Proto opatrně volila slova, 
kterými králi ukazovala na dalekosáhlou škodu, která vznikne 
vyhlazením Židů, a na slepé svolení, které král k tomu dal. Ale 
Boží prozřetelnost bděla nad životem svého lidu a nad krá
lovstvím.

3. Nač se vyptával král? V. 5
4. Koho Ester obvinila? S jakým výsledkem? V. 6
5. Kam odešel král? Co učinil Aman? Která další věc 

zpečetila osud Amanův, když se král vrátil? V. 7. 8
6. Kdy se teprve král uspokojil? V. 9. 10
Tato skutečnost, která se stala v pokoji královny zpeče

tila osud Amanův a připravila záchranu Židů. Když Aman 
vstal, aby hájil svůj život, (neboť dobře věděl jak daleko ho 
zavedla jeho pýcha a bezbožnost) král zřejmě rozhněván 
odešel z pokoje. Amanův pokus žádati královnu o odpuštěním 
byl výmluvným důkazem, že rozsudek smrti byl vynesen. 
Podle tehdejšího zvyku byla odsouzencům k smrti hned po 
rozsudku zakryta tvář; totéž bylo učiněno i Amanovi. Samo
zřejmě také jeho plány o oběšení Mardochea byly oznámeny 
ve městě.
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9. Oč zvláště prosila? Jaký důvod 
prosbu? V. 5. 6

10. K čemu dal král svoleni? 7—9
Stejnou moc, kterou tento král dal dříve pro věc Amanovu, 

nyní dává mnohem rozhodněji královně Estere a Mardocheovi. 
Obsah tohoto prohlášení byl v jejich rukou a byv zapečtěn 
královskou pečeti, měl právní moc kamkoli by přišel.

11. Jakou zvláštní moc dal král Estere a Alardocheovi pro 
obranu Židů. V. 10—14-

„Pustošili, zabijeti a ničiti.“ Táž slova jako v Amanově 
rozkazu, proto Židé měli stejnou moc k zabíjení svých ne- . 
přátel, jako dříve měli jejich nepřátelé. „Vyhubiti celou rodinu, 
děti i ženy bylo tehdy obyčejem, nehledě k tomu, zda to bylo 
správné nebo nesprávné a podle zákona. Když tento výnos 
byl dán Židům s touže právní moci proti jejich nepřátelům, 
jako první výnos proti ním, pak zjevné byly v tom zahrnuty 
ženy i děti.“ (Clarke)

12. Co způsobilo radost, když Mardocheus opouštěl králov
ský palác? 15.

13. Jaký duch zavládl mezi Židy, když slyšeli obsah 
královského prohlášení? V. 16. 17a

Snad se najdou takoví, kteří se podiví duchu radosti a 
plesání, kterým byli naplněni, když zvěděli obsah královského 
prohlášení. Obdrželi povolení brániti se, kdežto dříve bez
mocní, nevyzbrojení, byli by vraždění netoliko muži, nýbrž 
i jejich ženy a děti. Proto ký div, že jsou naplněni „světlem, 
radostí, veselím a slávou v opaku k jejich dřívější bezmoc
nosti a beznadějnosti.“

14. Jaký výsledek toho byl? 17b
„To byl zvláštní způsob obrácení, které pravděpodobně ne

připadalo mnoho cti pravému náboženství. Oni se přiznávali 
k židovství z bázně před Židy.

Evangelium nepřipouští donucování pro rozšíření a upevněni 
své nauky. Jest to duchovní dílo a může býti šířeno pouze 
duchovním vlivem. Ono hlásá svatost srdce a života. To

uváděla pro svou



Ester předkrálovna
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(Clarke)
projevila

nemůže učiniti kromě Ducha Božího nikdo: Duch Boží může 
přesvědčiti rozum a podmanili srdce. Kdyby království 
Kristovo bylo z tohoto světa, služebníci jeho bojovali by. Ale 
ono není odtud.“ (Clarke)

12. úkol — 17. září 1938 — Z. s. 18. 13

Porážka změněna ve vítězství
1. Jaká změna nastala v den, kdy měli býti Židé vyhla

zeni? Ester 9, 1. 2
2. Jaké stanovisko zaujali královští úřednici? V. 3
„Mardocheus získal důvěru královu a moc nad celým 

královstvím, proto i úředníci jemu poddaní stáli na straně 
Židů přemáhajíce ty, kteří Židy obtěžovali. Neboť se nepřiho
dilo, že by byli někoho zabili, kdo na ně nedotíral.“ (Clarke)

3. Jak se dařilo Mardocheovi? V. 4
4. Jaký byl výsledek obrany Židů v Susan? V. 5—11
Ve verši 16 je udán počet zabitých a že Židé nevztáhli 

ruce k loupeži. Hájili svůj život a plně prokázali, že hledali 
jen osobní bezpečnost a nikoli vlastnictví nepřítelovo, ačkoli 
dekretem jim byla udělena plná moc zmocniti se všeho, co 
náleželo jejich protivníkům.

5. Jakou další žádost
králem? V. 12—15

„Ester se pravděpodobně dověděla od Mardochea. že ještě 
jest mnoho nepřátel, kteří usilovali o vyhlazení Židů a unikli 
osudu předcházejícího dne, proto prosila, aby i druhý den byl 
věnován dřívějšímu svolení. Když povolení bylo prodlouženo 
bylo nalezeno ještě dalších tři sta, tedy dohromady osm set 
v Susan. Takto bylo Susan očištěno ode všech nepřátel.“

Deset synů Amanových bylo zabito prvního dne, nyní 
bylo pouze žádáno, aby byli veřejně zvěšení, jako postrach 
pro ty, kteří usilovali o vyhubení Židů. „Tento způsob za
strašení po mnohá léta byl zachován mezi evropskými národy. 
V některých částech Asie se dodnes opakuje.



činnost?
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Výroční památka
10. Jak byla nazvána tato výroční slavnost? Ester 9, 24. 

26. 28
Oni již zachovávali patnáctý den a někteří z nich zejména 

na venkově také čtrnáctý, jako den veselí. Mardocheus jim 
psal, aby to neopomenuli připomínati svým potomkům a nově 
na víru obráceným. To také učinili. Bylo zjištěno, že dbají ve 
všech místech svého rozptýlení až do naši doby bez přestání.“ 
(Clarke)

11. Skrze koho byl tento dekret upevněn? 29—32
12. Kde jsou zaznamenány činy a moc Asvera a Mardo- 

chea? Ci dobro měl Mordocheus na mysli? Ester 10
Jedna pozoruhodná věc jest zaznamenána v desáté kapitole 

Ester. Je to Mardocheova šlechetná oddanost a péče o blaho 
jeho lidu. Byv mu svěřen důležitý úřad a vyzbrojen mocí 
tehdy nejmocnčjší říše světové, Mardocheus měl hlavní zájem 
o lid, který Hospodin povolal, aby Ho představovali světu. 
V úctě a oddanosti k dědictví Hospodinovu mělo by závoditi 
každé dítko Boží. V budování Království Božího, v péčí o po
krok a prospěch díla Božího, v péči o blaho srdci lidských 
spočívá velikost lidské úlohy a jeho pravé štěstí.

Nebezpečí pominulo — radost nastala
6. Co činili Židé, když nebezpečí ztráty života pominulo? 

V. 16. 17
7. Co ustanovili po svém osvobození? V. 18. 19
8. Jak Mardocheus schválil jejich společnou 

20—22
9. Co bylo příčinou Amanovy nenávisti proti Židům? 

Ester 3, 5
„Aman byl synem .Hamedata*. (Ester, 1) Jeho otec měl 

perské jméno. Ainan byl však nicméně Agagským. (Ester 3, 
19, 24) Pocházel tedy z amalechistké rodiny tohoto arabského 
kmene.“ (Dictionary of the Bible, J. D. Davis, p. 285)



platnost v posledních dnech?
13. Kdy bude den súčtování? 2. Kor. 5, 10
14. Jaký rozkaz vejde v

Zjev. 13, 15—17
„Až vůdčí církve ve Spojených Státech, sjednotí se v oněch 

naukách, jež jim jsou společné, pak budou míti vliv na stát, 
aby mohly vymoci svá nařízení a udržovat! svá zřízení, tehdy 
protestanská Amerika utvoří obraz římské kněžské vládě, 
čehož neodvratným následkem budou občanské tresty pro 
rozkolníky.“ (Spor 272)

15. Jaká rada jest daná dítkám Božím? Jaké zaslíbeni jim 
platí? Zjev. 2, 10; Mat. 24, 13

„Hrozné jest zakončení, k němuž se svět blíži. Mužové i 
ženy budou vyzvání, aby se odpovídali pro svou víru. Životem 
svým budou platit svoji oddannost Bohu a jeho zákonu. — 
Když vyjde rozkaz: „Kdo se nebude klaněti šelmě i obrazu 
jejímu bude zabit,“ tu nám je praveno: „Kdyby lidé mohli 
viděti nebeským zrakem, spatřili by mocné šiky andělů, 
střežících ty, kdož zachovávali slovo Kristovy trpělivosti."

16. Jakou odměnu dá Pán těm, kteří věrně vytrvají? Zjev.
7, 9—17

„Dědicové Boží přišli z podkrovních světniček, z chatrčí, 
žalářů, popravišt, z hor, pouští, z jeskyň zemských, ze slují 
mořských. Na zemi byli opuštění, kormoucení, mučení. Miliony 
jich kleslo do hrobů, obtížení pohanou, poněvadž pevně odmítli 
uznati klamné nároky satanovy. Lidskými soudy byli prohla
šování za nejhorší. (E. G. W.)

„Nyní však Bůh sám jest soudcem. Nyní jsou zvrácena roz
hodnutí pozemská. Pohanění lidu svého odejme Hospodin ze 
vší země, i nazvou syny tvé lidem svátým, vykoupenými 
Hospodinovými. On rozhodl se dáti jim okrasu místo ducha 
sevřeného. Nejsou již slabí, sklíčení, rozptýlení a potlačení. 
Proto mají věčně přebývati s Pánem. Stojí před trůnem 
odění v bohatší roucha než jaká kdy nosili nejctěnější lidé na 
zemi. Jsou korunování náčelkami slavnějšími než jaké kdy 
spočívaly na čele zemských vládců. Dny pláče a strasti skon
čily navždy. (E. Gť ^V.)


