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Úvod:
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Přehled knih Ezdráš a Nehemiáš:

1. Návrat Židů pod vedením Zorobábela ( Ezdr 1,1-2,70)
2. Začátek obnovy chrámu (Ezdr 3,1-4,24)
3. Dokončení chrámu (Ezdr 5,1-6,22)
4. Návrat dalších Židů pod vedením Ezdráše (Ezdr 7,1-8,36)
5. Ezdráš řeší problém smíšených manželství (Ezdr 9,1-10,44)
6. Nehemiáš se dozvídá o stavu Jeruzaléma (Neh 1,1-2,11)
7. Obnova jeruzalémských hradeb (Neh 2,12-6,19)
8. Čtení a vysvětlování Zákona (Neh 7,1-8,18)
9. Obnova smlouvy (Neh 9,1-10,40 [10,39 král.])

10. Posvěcení jeruzalémských hradeb (Neh 11,1-12,43)
11. Organizace bohoslužeb v chrámu (Neh 12,44—47)
12. Nehemiášův druhý návrat do Jeruzaléma (Neh 13,1-31)

Politická spiknutí, společenské nepokoje a ekonomické problémy. Nepřipo
míná vám to současné novinové titulky? Podobným způsobem však může
me popsat i události knih Ezdráš a Nehemiáš. Tyto knihy vyprávějí o sta
tečných židovských vlastencích, kterým se do cesty postavily velké 
překážky. Prostřednictvím modlitby a Boží milosti obnovili „ostatek" izrael
ského národa jako skupinu, která chtěla splnit Boží plán s nimi. Jejich 
odvaha a odhodlání jsou poselstvím i pro dnešní církev „ostatků“.

Oběma knihám je společná tematika „budování". (Knihy Ezdráš a Ne
hemiáš byly Židy považovány za jednu knihu.) Zorobábel (Zerubábel) za
čal budovat chrám. Nehemiáš obnovil městské hradby a brány. Ezdráš 
a Nehemiáš znovu ustavili teokracii (Boží vládu) a inspirovali lid k tomu, 
aby se opět odevzdal Bohu. Společné téma „budování" vystihuje i další 
významné prvky těchto knih — duchovní oživení, poslušnost Božího záko
na, modlitba, jednota a vedení církve.

V době Ezdráše a Nehemiáše se začaly hroutit politické systémy na 
Blízkém východě; moc Babylóna kapitulovala před vítěznými armádami 
Kýra. Vyhnanství izraelského národa náhle skončilo, když perští králové 
dovolili, aby se Boží lid vrátil do Jeruzaléma a znovu vybudoval chrám 
a město a obnovil hospodářství.

Knihy Ezdráš a Nehemiáš jsou pokračováním 1. a 2. Paralipomenon. 
Jejich styl a jazyk ukazují pravděpodobně na společného autora. Židovská 
tradice tvrdí, že Ezdráš byl hlavním autorem a Nehemiáš dílo dokončil.

„I když dvojdílo Ezdráš a Nehemiáš netvrdí, že jej celé napsal Ezdráš, 
neobsahuje nic, co by on nemohl napsat.“ (3 BC 319) Protože byl Ezdráš 
knězem a znalcem Zákona, nebylo by nic neobvyklého, kdyby chtěl za
chovat pro pozdější generace důležité události jeho doby.



BOŽÍ STAVITELÉ
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Ezdr 2,1.2; 3,8; 7,6.11; Neh 1,11; 5,14; 8,1.2; Dan 8,2-4.20;
Ag 1,1

Základní text
„Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: 'Koho pošlu a kdo nám půjde?’ 
I řekl jsem: 'Hle, zde jsem, pošli mne!’“ (Iz 6,8)

Základní otázka
Kdo je Božím stavitelem? Proč obyčejní lidé konají velké věci pro 
Boha i pro své bližní?

V roce 1976 bylo hlavní město Guatemaly zničeno zemětřesením. Tisíce 
dětí přišly o rodiče. Na požádání bratra Roberta Folkenberga, který v té 
době vedl evangelizaci v Latinské Americe, Ken a Alcyon Fleckovi zorga
nizovali sirotčinec. Alcyon Fleck se tehdy rozhodl: „Bylo tam tolik trpících, 
osamělých dětí. Přece jsem je tam nemohl nechat všechny bez naděje do 
budoucnosti.“ Od té doby jejich Mezinárodní organizace pro péči o děti 
založila sirotčince v Dominikánské republice, Kostarice, Hondurasu, Mexi
ku a Rumunsku.

Fleckovi jsou pravými Božími staviteli. Jsou to obyčejní lidé, viděli však 
potřeby druhých a budují nejen sirotčince, ale pomáhají také formovat 
lidské povahy pro věčnost.

Tento týden se budeme zabývat povahovými vlastnostmi několika Bo
žích stavitelů — lidí, kteří vedli Izraelce z babylónského zajetí a pak pomá
hali při obnově „ostatku“ Božího lidu.



Období perské vlády (Dan 8,2-4.20)
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3. Někdy se zdá, že se světové události vymykají jakékoliv kontrole. 
Co nám k tomu říkají proroctví, jako např. Dan 8,2-4 a Jer 51,30.31?

Prostuduj si vidění zaznamenaná v Dan 2,32.37-39; 7,5 a 8,2-4. Tato vidě
ní ukazují, že království, které bude následovat po Babylónu, bude kombi
nací dvou politických mocností: Médů a Peršanů. Medvěd, který „byl posta
ven tváří k jedné straně“, a beran se dvěma rohy, z nichž „jeden byl větší 
než druhý“, symbolizují tuto podvojnost. Proroctví předpovídá konečné do
minantní postavení Persie.

Prostuduj si v knize Daniel (5,1.5.24-28.30), jakým způsobem se do
zvěděl Balsazar (Belšasar) o pádu Babylóna a vítězství Médů a Peršanů. 
Ellen Whiteová poznamenává: „V této poslední noci ztřeštěného bláznov
ství naplnil Balsazar a jeho knížata míru své viny a vinu Chaldejského 
království.“ (Proroci a králové, str. 347)
1. Které proroctví (napsané o 150 let dříve) hovořilo o pádu Babylóna 

a obnově izraelského národa? Iz 44,27.28; 45,1-5; viz také Jer 51, 
30-32

Řečtí historikové Hérodotos a Xenofón píší, že Kýrovo vojsko změnilo tok 
řeky Eufrat tak, aby jeho vojáci mohli vstoupit do Babylóna původním řečiš
těm. Říční brány byly otevřeny kvůli noční slavnosti, a tak se mohli útočníci 
dostat do města bez boje.

Sedm biblických knih buď popisuje prvních pět nebo šest vládců Perské 
říše, nebo se zaměřuje na zkušenost Božího lidu během jejich vlády (jed
ná se o knihy Daniel, Ezdráš, Nehemiáš, Ester, Ageus, Zachariáš, Mala- 
chiáš). Tyto knihy popisují zkušenosti Izraelců během jednoho století po 
návratu ze zajetí. Perská říše sama existovala něco málo přes 200 let, 
měla však důležitou úlohu v Božím plánu připravit svět na příchod Mesiá
še.
2. V poslední době došlo ke změně politické situace ve východní Ev

ropě a Číně. V čem je tato doba — vzhledem k možnosti kázat evan
gelium — podobná době, kdy padl starověký Babylón?
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Zorobábel: stavitel chrámu (Ezdr 3,8)

6

Starozákonní proroci přirovnávali vyjití z Babylóna k vyjití z egyptského za
jetí (Iz 11,11.12.16). Při studiu tohoto úkolu se snaž nalézt podobnosti mezi 
těmito dvěma událostmi.
1. Koho vybral perský král Kýros jako místodržitele nad Židy a vedou

cího obnovy chrámu? Ezdr 5,13-16 Proč ho asi král vybral?

Bůh vybral Mojžíše, Árona a Mirjam (Mich 6,4), aby vedli Izrael z Egypta do 
Kanánu. Druhé vyjití (z Babylóna) pod vedením místodržitele Zorobábela 
a nejvyššího kněze Jesuy (Jéšuy) probíhalo podobně. Deset dalších vůdců 
(Ezdr 2,2) pomáhalo Ezdrášovi organizovat téměř 50.000 lidí a více než 
8.000 zvířat. Cesta z Babylóna do Judska (Ezdr 2,64-67) trvala čtyři měsí
ce. Podobně jako Mojžíš a Izraelci, kteří postavili svatyni, učinil i Zorobábel 
s navrátilci ze zajetí — obnovili jeruzalémský chrám.
3. Může se na tebe Bůh spolehnout tak, jak se spoléhal na Zoro

bábela?

Většina biblických odkazů uznává Zorobábela jako místodržitele a stavitele 
chrámu (Ag 1,1). Jméno Sesbazar (Šéšbasar) je patrně jméno, pod kterým 
ho znali Babylóňané a Peršané. Daniel a jeho přátelé také dostali v Baby
lónu nová jména (Dan 1,7). Zorobábel byl vnukem Joachina (Jekoniáše), 
judského krále, kterého Nabuchodonozor zajal v roce 597 př. Kr. (1 Par 3, 
17-19; 2 Král 24,8-16).

Zorobábel se těšil důvěře svých soukmenovců v zajetí. Cítili k němu 
úctu jako k potomku staré židovské aristokracie z rodu Davidova. Kýros jej 
pravděpodobně vybral právě kvůli jeho původu; myslel si, že Židé budou 
podporovat prince, který je jedním z nich.
2. Jaké úkoly svěřil Kýros Zorobábelovi? Ezdr 5,13-16
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Jesua: nejvyšší kněz a přímluvce (Ezdr 2,2; Ag 1,1)
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4. Jesua a Zorobábel rychle reagovali na výzvy proroků. Bůh nám dal 
rady a povzbuzení prostřednictvím prorokyně Ellen Whiteové. Jak ti 
dílo Ducha prorockého pomáhá budovat vztah k Ježíši Kristu jako 
Spasiteli?

Jesua (Jóšua, Jozue) je příbuzným Árona přes jeho syna Eleazara. 
Kýros zcela jasně vybral Jesuu jako nejvyššího kněze do nového chrámu, 
protože byl pravým člověkem pro tento úřad podle Mojžíšova zákona.

2. Jak odpověděl Hospodin Jesuovi a navrátilcům, když se Jesua 
modlil za národ? Zach 3,1-7

1. Jesua, Zorobábelův pomocník, je dalším z Božích stavitelů. Proč 
byl vybrán ke svému úřadu? Ezdr 3,2; Ag 1,1; 1 Par 5,27-41 [6,3-15 
král.]

„Jozueho přímluva je přijata a je vydán rozkaz: 'Svlékněte z něho ten špi
navý šať; a Jozuemu anděl praví: 'Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost 
a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha.’ 'Tu mu vstavili na hlavu čistý 
turban a oblékli mu šat...'Jeho hříchy a hříchy jeho lidu došly odpuštění. 
Izrael byl oděn 'do slavnostního roucha’ — byla mu přičtena Kristova spra
vedlnost. Turban, který Jozue dostal na hlavu, byl stejný jako turban, který 
nosili kněží. Měl nápis 'Svatost Hospodinu’ na znamení, že přes svá dřívější 
přestoupení může nyní jeho nositel sloužit před Bohem v jeho svatyni." 
(Proroci a králové, str. 384)

Místní odpor ze strany Samaritánů a politické intriky v říši bránily ve 
stavbě chrámu, až se práce úplně zastavila. Zklamaní lidé se vrátili zpět 
ke svým osobním zájmům (Ag 1,2-4). Uplyne dalších 16 let, než se začne 
opět pracovat na obnově chrámu.
3. Co nakonec přivedlo Jesuu a Zorobábela k tomu, aby povzbudili lid 

k práci na Božím chrámu? Ezdr 5,1.2 (Srovnej s Ag 1,1-8.12; Zach 
4,1-10.)



I

Ezdráš: kněz a znalec Zákona (Ezdr 7,6.11)
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„Ezdráš byl potomkem synů Áronových a dostalo se mu kněžské výchovy; 
kromě toho se seznámil se spisy kouzelníků, hvězdářů a mudrců Médo- 
Perské říše. S tím, čeho dosáhl v duchovní oblasti, však nebyl spokojen. 
Toužil být v naprostém souladu s Bohem. Toužil po moudrosti, aby mohl 
konat Boží vůli. A tak 'bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, 
jednal podle něho’ (Ezdr 7,10)... Byl v srdci dojat. Prožil nové, dokonalé 
obrácení a rozhodl se, že prozkoumá záznamy ze svátých dějin, aby mohl 
jejich znalost použít pro blaho a k osvícení svého národa.“ (Proroci a králo
vé, str. 399.400)

2. Jakým způsobem uvedl Ezdráš Boží slovo zpět do života znovu se 
rodícího národa? Neh 8,1-3

Přibližně 80 let poté, co se první skupina Židů pod vedením Zorobábela 
a Jesuy vrátila do Judska, vedl Ezdráš druhou skupinu navrátilců asi v poč
tu 8.000.

1. Kdo byl Ezdráš a jaké dílo měl vykonat? Ezdr 7,1-5.11

Událost, kterou popisuje Neh 8,1-3, je pro život navrátilců ze zajetí velmi 
významná. Božímu slovu se dostává královského přijetí. Onen den je bo
dem obratu. Od nynějška budou Izraelci „lidem knihy". Při posvěcení Šalo
mounova chrámu byli účastníci bohoslužby dojati slávou a krásou, přiro
zenou i nadpřirozenou. Avšak v tomto okamžiku je pozornost zaměřena 
nikoli na dřevěné lešení, ale na svitek — nebo přesněji: na to, co je v něm 
napsáno. Při otevření svitku, všechen lid povstává.
3. Velikost Ezdrášova vlivu spočívá v jeho touze poznat svého Pána 

a jeho Slovo. Které faktory ovlivňují kladně nebo záporně naši tou
hu poznat bibli? Co můžeš v tomto týdnu udělat pro své osobní 
studium Písma?
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Nehemiáš: místodržitel a králův pomocník
(Neh 1,11; 5,14)

Podle Hérodota, řeckého historika, byl úřad královského číšníka velice vá
žený. Královský číšník chránil panovníka před tím, aby nebyl otráven. To, 
že Nehemiáš zastával tento úřad, svědčí o jeho bezúhonnosti. Boží prozře
telnost nechala Ezdráše a Nehemiáše vzdělávat na perském dvoru (podob
ně jako Mojžíše ve faraónově paláci), aby byli připraveni pro svůj úkol 
obnovy Božího lidu v Judsku.
2. Které povahové vlastnosti můžeme obdivovat u Nehemiáše?

Neh 1,3.4.11; 2,17

„Modlit se tak, jak se modlil Nehemiáš v hodině nouze, je útočištěm, k ně
muž se křesťan může uchýlit tehdy, když se nemůže modlit jinak... Za 
všech okolností, za všech podmínek může duše, obtížená žalem a starostí 
nebo napadená silným pokušením, hledat bezpečí, podporu a pomoc v ne
selhávající lásce a moci Boha, který zachovává smlouvu.“ (Proroci a králo
vé, str. 415)

Asi 12 nebo 13 let poté, co Ezdráš přišel do Jeruzaléma, vybral nový 
perský král Artaxerxes I. Nehemiáše jako místodržitele v Judsku (Neh 
5,14).

1. Jaké bylo Nehemiášovo zaměstnání na královském dvoře?
Neh 1,11

Nehemiáš byl hluboce věřící a zbožný člověk. Plakal nad stavem Božího 
lidu v Jeruzalémě. Tato lítost ho však nezbavila zdravého úsudku. Pro
myslel všechny možnosti, pečlivě připravil plány a vyzval zesláblý a zkla
maný lid: „Dejme se do stavby!“

Velmi významný je způsob Nehemiášova jednání. Přestože měl královu 
přízeň a sám byl mužem činu, obrátil se nejdříve k Bohu a modlil se.
3. Jak jednáš v problematických situacích? Modlíš se hned? Co nám 

přináší modlitba, dostáváme-li se do obtíží?
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Začátek soboty 17.43
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Pátek^rzhjna

Shrnutí
Bůh má v každé době své „stavitele“. Jejich příběhy se možná neobjeví 
v novinách, ale zcela jistě jsou zapsány v nebesích. Jejich povahové vlast
nosti můžeme vidět u Božích služebníků, kteří pomáhali obnovit izraelský 
národ po návratu z babylónského zajetí. Byli to lidé pokorní, citliví na rady 
proroků, horliví studenti bible, lidé víry, upřímné modlitby a činu. Tito „stavi
telé“ slyší v době potřeby Boží hlas a z celého srdce se věnují tomu, k če
mu je Bůh povolal.

2. Které věci je potřeba změnit ve sboru, v církvi? Jak k tomu můžeš při
spět, aniž by ses stal hrubým nebo necitlivým? V čem ti může být Nehe- 
miáš příkladem?

4. Prožil jsi už pravé obrácení jako Ezdráš? Pokud ne, co pro to můžeš 
udělat?

3. Jsi vždy ochoten Bohu odpovědět: „Zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)? Jak 
se můžeš stát Božím „stavitelem"?

Doporučené studium

Prostuduj si následující texty: 1 Moj 6,13.14.22; Luk 1,26-38; Skut 8,26-40. 
V každé pasáži urči: (a) kdo je Božím „stavitelem“; (b) co je jeho úkolem; 
(c) jaké povahové vlastnosti Zorobábela, Jesuy, Ezdráše a Nehemiáše při
pomíná?

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Ne silou, ani mocí“ (str. 
390-393).

„Aby církev prospívala, musí mít lidi, na které je možné se spolehnout 
v dobách nebezpečí, lidi, kteří jsou opravdoví, nesobečtí, kteří mají zájem 
o Boží dílo, jež je blíže jejich srdci než cokoli jiného...“ (2 T 637)

Diskusní otázky
1. Jak bys odpověděl na základní otázky, které jsou uvedeny na začátku 

tohoto úkolu?



NÁVRAT DOMŮ

Ezdr 1.-2. kapitola
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Základní text
„Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše 
ústa naplnil smích a náš jazyk plesal.“ (Žalm 126,1.2)

Základní otázka
Povolení k návratu do Judska překvapilo a nadchlo vyhnance, přesto 
se však vrátila pouze menšina. Podobnou radost bude prožívat i Boží 
lid, když se Ježíš objeví ve své slávě. Co máme dělat pro to, abychom 
se tohoto návratu do nebeského domova mohli zúčastnit?

12. listopadu 1989 se nad Berlínskou zdí objevil jeřáb a pomalu jako zubař 
začal vytrhávat betonové bloky zdi. O nějakou chvíli později Bernd a Cor- 
nelia Plattovi z východního Německa prošli otvorem ve zdi. „Je to jako když 
se splní sen,“ řekl Bernd. I když teď měli svobodu se přestěhovat, přesto se 
rozhodli zůstat tam, kde byli. Nechtěli opustit své jistoty — domov a za
městnání.

Když v roce 539 př. Kr. došlo na Blízkém Východě k politickým změ
nám, zjistili židovští vyhnanci, že se mohou vrátit do Judska. Avšak větši
na z nich se rozhodla zůstat v Babylónu, protože se tam cítili dobře. Tento 
týden se ve svém studiu zaměříme na tu část izraelského národa, která se 
rozhodla splnit svůj sen —vrátit se domů.



Modlitební příprava (Dan 9,1-19)
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N e d ě I | n a k o >

Daniel a jeho přátelé často přemýšleli o údělu Izraele. Jak mohou vyprávět 
druhým o Mesiáši, když žijí uprostřed takového odpadlictví? Jak se může 
Jeruzalém stát misijním centrem, když jsou dosud v zajetí? Daniel byl de
portován do Babylóna s první skupinou zajatců roku 605 př. Kr. Nástup 
Dareia Médského na trůn jej přiměl, aby opět prostudoval Jeremiášova 
proroctví.
2. Co je jádrem Danielovy modlitby? Dan 9,4-15.20

Daniel nebyl knězem; člověk však nepotřebuje zvláštní svolení, aby mohl 
prosit za druhé. Prorok se „ve své modlitbě přičetl k těm, kdo zklamali 
božský záměr, a hlásil se k jejich hříchům jako k vlastním“ (Proroci a králo
vé, str. 365).

3. Proč Daniel toužil po tom, aby Bůh po 70 letech obnovil Izrael, tak 
jak zaslíbil? Dan 9,18.19

Danielovo jméno se sice v knihách Ezdráš a Nehemiáš neobjevuje, přesto 
v nich můžeme vycítit jeho vliv. Danielovy upřímné, přímluvné modlitby 
pronikají a působí i v událostech, které popisuje Ezdr 1. kap.
1. Jaký vliv měl počátek Médo-Perské říše na Daniela? Dan 9,1-3 (Viz 

také Jer 29,10-14.)

Daniel se nemodlí za sobecké cíle. Jeho hlavním zájmem je, aby Bůh byl 
oslaven. Přestože hříchy Izraelců uvedly národ do hanby a potupy, ve sku
tečnosti Izraelci zneuctili pravého Boha před pohanskými národy.
4. Je něco ve tvém životě, co tě drží v zajetí? Jak ti zkušenost izrael

ského národa v babylónském zajetí může pomoci vyřešit tvůj prob
lém?



Konec zajetí (Ezdr 1,1-4)
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Ve svém prohlášení Kýros uznává, že Jahve ho pověřil výstavbou chrámu 
v Jeruzalémě. Takové pověření se nachází pouze v knize proroka Izaiáše. 
Toto Boží poselství pravděpodobně Kýrovi ukázal někdo, kdo měl svitek 
Izaiáše a také přístup ke králi. V Kýrově prohlášení můžeme vidět stopy 
Danielova vlivu. Možná že to byl on, kdo králi ukázal ono proroctví.
2. Která událost za vlády Dareia Médského umožnila Danielovi, aby se 

dostal ke Kýrovi? Dan 6. kap.

„Vysvobození Daniela ze lví jámy použil Bůh k tomu, aby tím příznivě naklo
nil mysl Kýra Velikého. Ryzí vlastnosti muže Božího, jeho státnická prozí
ravost a schopnost, způsobily, že perský vladař měl k němu velkou úctu 
a vážil si jeho úsudku.“ (Proroci a králové, str. 366)

Někteří učenci kdysi pochybovali o pravosti Kýrova dekretu. Těžko 
mohli uvěřit, že by se král zajímal o tak bezvýznamný porobený národ. 
Archeologové však našli doklad (takzvaný Kýrův válec) s vlastními Kýro- 
vými slovy: „Vrátil jsem těmto posvátným městům na druhé straně Tigridu 
svatyně, které dlouhou dobu ležely v troskách, obrazy, které v nich kdysi 
byly umístěny, a založil jsem pro ně stálé svatyně. Také jsem shromáždil 
jejich původní obyvatele a poslal je do jejich vlasti.“
3. Stavba druhého chrámu byla většinou financována pohanskou vlá

dou. Je vhodné a správné, aby církev v dnešní době přijímala od 
vlády peníze pro své instituce?

I když Kýros Veliký dobyl Babylón v roce 539 př. Kr., nechal na trůně 
vládnout Dareia Médského více než jeden rok. V létě 537 př. Kr. vydal 
dekrety, že se Židé mohou vrátit a znovu vybudovat jeruzalémský chrám.

1. Co motivovalo Kýra k takovému prohlášení? Které proroctví prav
děpodobně Kýra oslovilo? Ezdr 1,1.2; Iz 44,24-28; 45,1-5.13
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Okamžitá odpověď (Ezdr 1,5.6)

1. Kdo především kladně zareagoval na Kýrův dekret? Proč? Ezdr 1,5
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Navrátilci odešli z Babylóna patrně na jaře roku 536 př. Kr. Příprava na toto 
veliké stěhování do Palestiny trvala asi jeden rok. Během oné doby navrá
tilci dostali různé dary: zlato, stříbro a mimo různých potřeb také koně, osly, 
muly, velbloudy pro přepravu.
3. Které předměty měl správce pokladu předat Zorobábelovi? Ezdr 

1,7-11 K jakému účely byly tyto předměty použity před 2 lety? Dan 
5,1 —4.23

Ezdráš nám umožňuje vidět „zákulisí“ celé záležitosti. Je to Bůh, který 
„vzbuzuje ducha" perského krále Kýra (Ezdr 1,1) a izraelského lidu (Ezdr 
1,5).
2. Jak na tento dekret reagovali Židé a lidé z jejich okolí? Ezdr 1,6

Význam hebrejských slov použitých pro označení některých předmětů není 
jasný. Není také jisté, kolik jich bylo do Babylónu přineseno. Jak rychle se 
však může situace změnit! Při modloslužebné hostině král Balsazar (Belša- 
sar), jeho knížata, ženy a ženiny pili víno z posvátných nádob, které byly 
kdysi požívány pro bohoslužby v jeruzalémském chrámu. O dva roky poz
ději se tyto nádoby vrací z Persie zpět do chrámu — chrámu, který je 
stavěn za pomoci perské vlády!
4. Duch svátý působí i dnes a připravuje lidi ze všech národů na dru

hý příchod Ježíše Krista. Přibližně 1.500 lidí se každý den připojuje 
k adventnímu lidu. Uvědomuješ si působení Ducha svátého a tou
žíš být připraven na setkání s Pánem? Co můžeš tento týden udělat 
pro přípravu druhých na tento návrat domů?
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1. Prostuduj si Ezdr 2,1.64. Verše 2-63 obsahují seznam první skupi
ny navrátilců z Babyióna. Proč Ezdráš sestavil tento rozsáhlý sez
nam?

Tito lidé byli živými „symboly“ toho, jaký měl Izrael být. Některé podrobnosti 
mohou být pro nás nezajímavé, byly však velmi důležité v tehdejší době, 
která byla pro Izrael významná. Bůh původně oddělil Izrael od všech náro
dů pro svátý účel: měli být „svátý lid Hospodina" (5 Moj 7,6). Proto tedy 
Ezdráš potřeboval určit z historických záznamů, kdo patří mezi „svaté símě“ 
(Ezdr 9,2), které bude novým počátkem národa.

Seznam představuje několik základních skupin:

1. Vedoucí (Ezdr 2,2; Neh 7,7).
2. Potomci rodin z doby před zajetím (Ezdr 2,3-19).
3. Potomci pocházející z měst z doby před zajetím ( 2,20-35).
4. Kněží pocházející z rodin z doby před zajetím ( 2,36-39).
5. Levité pocházející z rodin před zajetím (2,40-42).
6. Nethinim a Šalomounovi služebníci (2,43-58). Předkové těchto chrámo
vých služebníků byli kdysi zajatci (např. Gabaonští) nebo zbytky Kanánců, 
které Mojžíš, Jozue a David darovali chrámu, aby tam pod vedením kněží 
a levitů vykonávali otrocké práce. Slovo „nethinim“ znamená „darovaní, 
odevzdaní“.
2. Co se stalo s těmi skupinami, které nemohly prokázat svůj izrael

ský nebo kněžský původ? Ezdr 2,59-63

Putování zástupů (Ezdr 2,1-67)

Více jak 600 osob nemohlo prokázat svůj izraelský původ. Je možné že se 
připojili k Izraelcům stejně tak, jak tomu bylo při vyjití z Egypta a putování 
po poušti, kdy se k nim připojil „přimíšený lid" (2 Moj 12,38). Ti, kteří se 
prohlásili za kněze, nebyli připuštěni ke službě, dokud Bůh k tomu nedal 
své svolení.
3. Prostuduj si Zj 21,26.27. Jaké podobnosti můžeme nalézt mezi tě

mito verši a tematikou, kterou jsme dnes studovali?
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Ochotní dárci (Ezdr 2,68-70)
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1. Ezdráš uvádí ve svém seznamu vracející se Izraelce podle rodin, 
měst nebo úřadu, mlčí však, pokud jde o jejich povahu nebo moti
vaci. O jaké lidi se asi jednalo a proč se vydali na tuto cestu?

Jestliže bylo židovskému zajatci 20 let v době tří hlavních deportací do 
Babylóna (v letech 605, 597 nebo 586 př. Kr.), v době návratu do Jeru
zaléma byl asi ve věku 88, 80 nebo 69. Je pravděpodobné, že mnoho 
starších lidí z první deportace nebylo tělesně schopno vrátit se do Jeru
zaléma. Ti, kteří byli hluboce věřící (mladí nebo starší) a/nebo lidé se silným 
smyslem pro národní jednotu, se vrátili. Kněží, levité a chrámoví služebníci 
se na tuto cestu těšili, protože nový chrám jim umožní pokračovat v díle 
jejich předků. Konečně i chudí, kteří neměli co ztratit, pravděpodobně toužili 
po návratu.
2. Před rozchodem do svých původních měst, se skupina navrátilců 

shromáždila v rozvalinách Šalomounova chrámu (Ezdr 2,68.70). Co 
učinili z radosti nad tím, že se bezpečně vrátili domů? Ezdr 2,68.69

I když se zde jedná o dobrovolný dar (zlato, stříbro, kněžské oděvy), patrně 
je tento dar reakcí na dary od Židů a jejich přátel v Babylóně. Také Kýrova 
finanční podpora na stavbu chrámu probudila v těchto vlastencích štědrost.

Zdá se, že si mnozí Izraelci, kteří trpěli v zajetí, vzali k srdci Jere
miášovu radu, že se mají usadit v zemi svého dočasného pobytu. Archeo
logové objevili v Nippuru (v této oblasti žil v době zajetí Ezechiel) archív 
velké bankovní firmy „Synové Murašu“. Tisíce hliněných tabulek obsahují 
více jak sto židovských jmen, což svědčí o tom, že se někteří Židé stali 
bohatou a vlivnou národnostní menšinou v Persii. Jejich úspěch dokládá 
i velikost daru pro jeruzalémský chrám.
3. Proč je lepší dát málo ale s radostným srdcem, než mnoho ale 

neochotně?



Shrnutí

Začátek soboty 17.28
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V době, kdy se hroutila Babylónská říše, Daniel se modlil a prosil Boha 
o to, aby svému lidu odpustil hříchy a splnil své zaslíbení, že obnoví izrael
ský národ. A pak došlo k dlouho očekávanému vydání dekretu o propuštění 
ze zajetí! Tisíce se vracely domů.

Adventisté sedmého dne jsou také na cestě k domovu. Tam, kde dříve 
byly zavřené dveře, se nyní otevírají nové možnosti pro hlásání evangelia. 
Dnes je doba, kdy bychom měli prosit za vylití Ducha svátého. Potře
bujeme jeho moc, abychom splnili svůj úkol a připravili se na krásný ná
vrat domů, do nebeského Jeruzaléma!

2. Ti, kdo v době Zorobábela nemohli prokázat svůj izraelský původ, ne
mohli se stát zakládajícími členy nového národa. Do jaké míry má křes
ťanské společenství „udržet svoji čistotu"; k čemu slouží církevní kázeň 
příp. vyloučení z církve?

Doporučené studium

Byl to Duch svátý, kdo motivoval Izraelce k návratu ze zajetí. Prostuduj si 
další texty hovořící o práci Ducha svátého: Iz 59,19; Jan 6,63; 14,18.23.26; 
16,8.14; Rím 8,26.27. V knize Pororoci a králové si prostuduj kapitolu „Ná
vrat vyhnanců“ (str.363-372). Máš-li možnost pročti si v knize Svědectví 
pro kazatele kapitolu „Modli se za pozdní déšť' (TM 506-512).

„Jsme povoláni k tomu, abychom hlásali zvláštní pravdy pro tuto dobu. 
K vykonání tohoto díla je nezbytné obdržet Ducha. Měli bychom se modlit 
za jeho vylití. Bůh to od nás očekává. Zatím jsme se za toto nemodlili 
z celého srdce.“ (TM 511.512)

Diskusní otázky
1. Jak můžeš přispět k duchovnímu oživení svého sboru?

3. V čem nám může být příkladem Danielův modlitební život (viz část na 
neděli)?



Ezdr 3.-4. kapitola; Dan 10. kapitola
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Základní text
„Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že 
jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné." (Ezdr 3,11)

Základní otázka
Proč se tak často setkáváme s překážkami, chceme-li něco konat pro 
Boha? Jak se máme stavět k překážkám, které ohrožují Boží dílo?

Když byl Jan malý chlapec, zdálo se, že ho celý život budou provázet 
nemoci. Horečka, zápal plic nebo jiná vážná onemocnění byly součástí 
jeho dětství. Vzpomíná si, jak se za dlouhých neklidných nocí probouzel 
z polospánku a viděl svoji matku sedící v houpacím křesle u jeho postele; 
byla stále s ním, připravena mu pomoci.

Mateřská péče a ochota vždy pomoci je nádherným obrazem toho, co 
se mohli Izraelci naučit u obětního oltáře. Ranní a večerní oběti předsta
vovaly stálou oběť (3 Moj 6,1-6 [6,9-13 král.]). Tato oběť jim dávala jisto
tu, že Boží milost je tu pro ně stále, ve dne i v noci. Proto se navrátilci 
z Babylóna rozhodli nejdříve obnovit služby u obětního oltáře. Při studiu 
úkolu na tento týden si neustále připomínejte, že Bůh je vždy s vámi, jeho 
milost je tu pro vás.

BŮH JE VŽDYS NÁMI
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Když první vlna vyhnanců dorazila z Babylóna do Judska, rozešli se lidé do 
svých původních domovů (Ezdr 2,70). Sotva si dovedeme představit těž
kosti související s vracením půdy a domů původním majitelům z doby před 
50-60 lety. Místní obyvatelstvo se kvůli této „invazi" Izraelců hněvalo. 
O tom svědčí i výrok „Neboť (Izraelci) žili ve strachu z národů zemí" (Ezdr 
3,3), který se týká shromáždění lidu ve zbytcích chrámu asi jeden či dva 
měsíce po návratu do Jeruzaléma.
1. Kdy se lidé opět shromáždili v Jeruzalémě? Ezdr 3,1.6 Co je na 

tomto datu tak významné? 3 Moj 23,24.27.34.36

Na obětním oltáři byla vždy oběť (3 Moj 6,9-13), která každému, kdo hledal 
Boha, symbolicky poskytovala odpuštění a posvěcení. I když stavba chrá
mu mohla trvat mnoho let, lid už mohl konat nejdůležitější část bohoslužby 
— smíření s Bohem a ujištění o Božím odpuštění.
3. Vaše třída sobotní školy se rozhodne, že uspořádá seminář o knize 

Zjevení. Co budete nejdříve dělat?

„Sedmý měsíc (Tišri) byl jedním z nejposvátnějších měsíců celého nábo
ženského roku Židů. První den tohoto měsíce byl Nový rok občanského 
kalendáře (Roš Hašana)... Měsíc začínal vytrubováním a bohoslužebným 
shromážděním (3 Moj 23,24)... O deset dní později byl slavný Den smíření 
(3 Moj 23,27) a po něm téměř ihned následoval Svátek Stánků, od 15. do 
22. dne téhož měsíce (3 Moj 23,34-36)." (3 BC 338.339)
2. Co bylo postaveno jako první, dřív než se začal obnovovat chrám? 

Ezdr 3,2.3 Proč Izraelci nepočkali se započetím chrámových boho
služeb do doby, kdy bude chrám hotový?

To nejdůležitější nejdříve (Ezdr 3,1-6)



Přípravy ke stavbě (Ezdr 3,7-9)

1. Koho Jesua a Zorobábel najali k práci na chrámu? Ezdr 3,7a
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Jesua a Zorobábel uzavřeli smlouvu se zručnými staviteli z vlastního náro
da a souhlasili, že jim zaplatí penězi. Babyloňané pravděpodobně najímali 
.tyto řemeslníky, aby pro ně stavěli vládní a náboženské budovy.
2. Koho najali k práci s cedrovým dřevem? Ezdr 3,7b

Cedr z libanonských hor dosahoval výšky až 24 metrů a plně vzrostlý strom 
měl obvod až 12 metrů. Voňavé cedrové dřevo nehnilo a nemělo suky, 
a tak se výborně hodilo ke stavebním účelům. Féničané káceli stromy v ho
rách na východ od Sidónu a přepravovali kmeny dolů po svazích ke Stře
dozemnímu moři. Zde pak byly kmeny svázány do vorů a dopraveny po 
vodě asi 190 km na jih do Joppe (dnešní Jaffa-Tel Aviv). judského přístavu 
přibližně 60 km západně od Jeruzaléma (viz 2 Par 2,15 [verš 16 král.]). 
Z Joppe se kmeny dopravovaly po souši do Jeruzaléma, jehož nejvyšší 
bod je asi 750 m nad mořem. Sedm měsíců trvalo shromažďování staveb
ního materiálu pro chrám (Ezdr 3,1.6.8). Zcela určitě byli stavitelé povzbu
zeni, když si uvědomili, že jejich práce na druhém chrámu začala ve stej
ném měsíci jako stavba Šalomounova chrámu (1 Král 6,1).

3. K čemu v dnešní církvi nebo sboru můžeme přirovnat různé úkoly 
při stavbě druhého chrámu? 1 Kor 12,4-14; Efez 2,19-22



E

Základní kámen (Ezdr 3,10-13)
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Žalmy 106 a 107 začínají stejnou výzvou k bohoslužbě a chvále. Ti, kdo 
jsou Hospodinem vykoupeni z rukou protivníka (Žalm 107,2), oslavují Boží 
milost a dobrotu. Z čeho zachránil Bůh tebe a jak?

„Hříchem se lidé zaprodali nepříteli, ale nebesa zaplatila nekonečnou 
cenu za vykoupení člověka... Ti, kdo jsou vykoupeni, mají skutečný důvod 
prohlásit, že Bůh je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Měli bychom 
lidem více vyprávět o tom, co pro nás učinil Kristus, a naše láska k němu 
se bude prohlubovat...“ (3 BC 873)
3. Jak lid jednal v tomto okamžiku, kdy se splnily jejich naděje? Ezdr

3,11 Jak na tuto národní oslavu reagovali starší lidé? Ezdr 3,12.13

2. Jesua vedl tuto slavnost „podle řádu izraelského krále Davida“. 
Jaké žalmy lidé pravděpodobně zpívali při této příležitosti? Ezdr 
3,11; 1 Par 16,7-36 (Povšimni si zvláště verše 34.)

1. Pro jakou příležitost byla naplánována slavnost, o které čteme 
v Ezdr 3,10? (Srovnej s 1 Par 15,16.)

Kdyby starší generace Izraelců kdysi vyznala své hříchy, Šalomounův 
chrám by nebyl zničen a oni by nemuseli jít do zajetí. Nyní měli dostatek 
důkazů o tom, že je Bůh zázrakem přivedl do jejich vlastní země a že se 
postaral o obnovu jejich národa.

„Někteří v tom však nepoznali zřejmou pomoc Boží. Místo, aby se rado
vali, byli nespokojení a malomyslní. Vzpomínali na nádheru Šalomounova 
chrámu a naříkali, že budova, která se nyní staví, nebude tak velkolepá. 
Reptání a stýskání, jakož i porovnávání se Šalomounovým chrámem, skli
čovalo mysl mnohých a ubíralo dělníkům nadšení." (Proroci a králové, str. 
370)
4. Jak tvé postoje ke sborovým/církevním záležitostem mohou ovliv

nit druhé lidi? Svědčí tvůj život o tom, že tvým Pánem je Ježíš 
Kristus?
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„Kdyby však židovští vůdci tuto nabídku pomoci přijali, byli by tím otevřeli 
dveře k pronikání modlářství. Poznali, že to Samařané nemyslí upřímně. 
Uvědomili si, že pomoc, kterou by získali spojenectvím s nimi, není ničím ve 
srovnání s požehnáním, které mohou očekávat, budou-li plnit jasné příkazy 
Hospodina.“ (Proroci a králové, str. 373.374)
3. Do jaké míry můžeme jako křesťané vstoupit do blízkých vztahů 

nebo spojenectví s těmi, kdo nesdílí naši víru? Jakému nebezpečí 
se vystavujeme? (Viz 2 Kor 6,14-18.)

Když Bůh něco koná, satan se snaží proti tomuto dílu bojovat. Poté co byl 
položen základní kámen, satan se pokusil dílo zastavit a zabránit obnově 
Izraele i chrámu.
1. Kdo chtěl pomoci Izraeli s obnovou chrámu? Ezdr 4,1.2 Odkud tito 

lidé pocházeli? 2 Král 17,24-^1

Přesídlování celých národů v oblasti Blízkého Východu bylo asyrskou státní 
politikou. Tři asyrští panovníci nařídili usazení jiných národů na území se
verního království Izraele: Sargon (2 Král 17,24—29.33), Esarchaddon (Ezdr 
4,2) a Ašurbanipal, „veliký a slavný Asenapar“ (Ezdr 4,10). Jeden z levit- 
ských kněží měl učit tyto národy o pravém Bohu (2 Král 17,28). Výsledkem 
toho však byla směs pravdy a bludu. Takto vznikl národ Samařanů — lid 
smíšené národnosti a smíšeného náboženství.

Návrat Božího lidu vlastně vytvořil novou provincii v oblasti, která byla 
50 let opuštěná. Ti, kdo se vrátili, byli tedy podřízeni nejbližší místní vládě, 
a ta patřila Samařanům. Nabídka pomoci Židům při obnově chrámu mož
ná skrývala touhu zajistit si politickou nadvládu nad oblastí, v které se nyní 
nacházel obnovený Izrael.
2. Jak reagovali Samařané poté, co Zorobábel odmítl jejich nabídku? 

Ezdr 4,4.5

Odpor Samařanů (Ezdr 4,1-5)
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4. Jaké místo zaujímají v tvém duchovním životě přímluvné modlitby? 
Proč odpovědi na některé modlitby přicházejí až po dlouhé době?

1. Jak reagoval Daniel na zprávy o odporu ze strany Samařanů?
Dan 10,2.3

„Zdá se, že období Danielova smutku spadá do doby, kdy vážně hrozilo, že 
Kýrův dekret (k obnově chrámu) nebude zcela proveden. Samařané totiž 
odeslali k perskému dvoru nepravdivé zprávy, a tak se pokusili zastavit 
stavební práce. Významnou skutečností je. že v oněch třech týdnech se 
sám anděl snažil ovlivnit Kýra (verše 12.13), což naznačuje, o jak důležité 
královské rozhodnutí se jednalo. Zatímco se prorok modlil o další objasnění 
(vidění)... bezpochyby se na modlitbě přimlouval za to, aby bylo zmařeno 
dílo nepřítele a aby Bůh na svém vyvoleném lidu splnil zaslíbení o obnově." 
(4 BC 857.858)
2. Co se Daniel ve vidění dozvěděl? Dan 10,13

Hebrejské slovo pro „ochránce“ („kníže", král.) se může vztahovat na Kýra 
nebo na nějakou zlou osobnost, která se pokoušela získat nad Kýrem 
vládu, nebo dokonce na Michaela, který se také snažil Kýra ovlivnit. Zlé 
mocnosti se snažily, aby král zrušil svůj dekret, který byl ve prospěch Židů, 
zatímco Michael se snažil působit na krále prostřednictvím svědomí, aby 
tento dekret potvrdil. Dvě nadpřirozené síly se snažily ovlivnit Kýra, ale na 
něm bylo, komu dá přednost. 21 dní se rozhodovalo o údělu Judy a v téže 
době se Daniel, který o probíhajícím duchovním boji nevěděl, modlil 
o ochranu Izraele před úklady Samařanů.
3. Co Danielova zkušenost vypovídá o povaze velkého sporu mezi 

Kristem a satanem? Efez 6,12
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3. Co je předmětem tvých modliteb, pokud jde o (a) církev, (b) tvůj sbor 
nebo (c) tebe samého? Má modlitba vůbec smysl, když Bůh stejně 
všechno ví?

2. Kdy sis nejvíce uvědomil Boží přítomnost ve svém životě? V čem nachá
zíš povzbuzení, setkáš-li se při práci pro Boha s obtížemi?

Doporučené studium

Zkušenost apoštola Pavla jasně svědčí o tom, že se práce pro Pána často 
setkává s překážkami. O které překážky a obtíže šlo v Pavlově zkušenosti? 
2 Kor 11,23-27 Co motivovalo apoštola, aby pokračoval v započatém díle? 
1 Kor 2,2

V knize Proroci a králové si prostuduj části kapitol „Návrat vyhnanců" 
a „Proroci Boží pomáhají jim“ (str. 368-376).

Bůh „dopouští, abychom se setkávali s překážkami, pronásledováním 
a těžkostmi. Nemají pro nás být kletbou, ale největším požehnáním života. 
Když odoláme pokušení a statečně obstojíme ve zkouškách, získáme no
vou zkušenost a naše povaha se zdokonalí. Kdo v Boží síle odolá poku
šení, ukazuje světu a celému vesmíru, jakou moc má Kristova milost.“ 
(Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 87)

Diskusní otázky
1. Tvůj sbor chce uspořádat evangelizační shromáždění. Ovšem skupina 

lidí způsobí, že se výbor rozhodne neutrácet peníze na evangelizaci, 
dokud se pro sbor nezakoupí nové varhany. Jaký postoj k tomu za
ujmeš?

V životě je velmi důležité dát hodnotám správné pořadí. Každodenní život 
věřícího je závislý na jeho modlitbách. Tuto skutečnost můžeme vidět v ži
votě židovských navrátilců. Nejdříve postavili oltář a obnovili stálou obětní 
službu, pak budovali chrám. Podobně je tomu i v životě křesťana: nejdříve 
se spojí s Kristem prostřednictvím každodenní modlitby a studia Písma. 
Takto připraven pak může s jistotou čelit různým životním překážkám a při
tom ví, že je mu Pán kdykoliv ochoten pomoci.
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Základní text
„Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho 
prorokům a bude vás provázet zdar.“ (2 Par 20,20)

Základní otázka
Jakou moc má prorocké slovo? Proč člověk, který poslouchá proroc
ké vedení, prožívá probuzení své víry?

Jednoho dne mladé děvče, závodilo ve skoku do dálky na atletickém stadi
ónu, ale následující den už tato dívka zápasila o holý život. Diagnóza: 
meningokokémie! Lékaři očekávali, že zemře několik hodin poté, co byla 
přijata do nemocnice, ale Jana se nechtěla vzdát. Přestože jí amputovali 
levou nohu a pravé chodidlo, přežila. Teď se připravuje na učitelské povo
lání. Její silná vůle žít jí pomohla začít znovu.

Podobně jako Jana, i vracející se Židé museli čelit mimořádným překáž
kám, které ohrožovaly jejich život. Jejich růžové představy a naděje vzbu
zené Kýrovým dekretem o obnově chrámu dostaly první ránu, když se 
místní Samařane snažili těmto práčem zabránit. Během následujících 
15 let naděje Židů pomalu slábly. Jeden panovník, který se zmocnil 
perského trůnu, dokonce nařídil zastavení prací v Jeruzalémě. Asi jeden 
rok byla stavba chrámu zanedbávána. Tehdy vystoupili proroci. Izrael 
dostal druhou možnost.

Když budete studovat úkol na tento týden, přemýšlejte o tom, jaké po
selství má pro nás v dnešní době prorocké slovo.
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1. Jakým způsobem se Samařané snažili zabránit obnovení chrámu 
za vlády králů Ahasvera a Artaxerxa I.? Ezdr 4,1-23

„Všeobecně se má za to, že události popisované v kap. 4 nejsou uváděny 
v chronologickém pořadí; k událostem z veršů 6-23 došlo později než 
k událostem, které popisují verše 1-5 a 24. Proto tedy verš 24 a vyprávění 
z kap. 5 týkající se díla proroků Agea a Zachariáše, kteří prorokovali v 2. ro
ce Dareia I., vlastně navazují na kap. 4 a 5.“ (4 BC 347)

Ezdr 4,6
Ezdr 4,7-23
Ezdr 4,24

Chronologie perských králů v Ezdr 4. kap.:
Kýros Veliký (asi 553-530 př. Kr.), Kambyses (530-522 
př. Kr.), falešný král Smerdis (Gaumáta; 522 př. Kr.), 
Dareios I. (522-486 př. Kr.)
Xerxes (Ahasveros; 486-465 př. Kr.)
Artaxerxes I. (465-423 př. Kr.)
odkazuje zpět k verši 5, tedy ke 2. roku panování krále 
Dareia I.

„Izraelci byli v žalostném stavu, a to po stránce duchovní i tělesné. Tak 
dlouho reptali a pochybovali, tak dlouho dávali přednost osobním zájmům, 
zatímco na rozvaliny chrámu Hospodinova se dívali s lhostejností, že mnozí 
přitom zapomněli na to, že je úmyslem Božím usadit je znovu v Judsku... 
Protože nekladli Boží zájmy na první místo, nedostávalo se jim pozemské
ho blahobytu. (Proroci a králové, str. 377)

Zorobábel, Jesua a stavitelé si vzali Boží poselství k srdci. Horlivě se 
pustili do stavby. Podle údajů v Ag 1,1 a 1,12—15 stavba opět začala 
23 dní po prorocké výzvě. (Viz také Ezdr 5,1.2.)
3. Odpovídáš ochotně a horlivě, když tě Bůh volá ke svému dílu? Co 

nám často brání, abychom dali Boha na první místo v životě?

2. Kdo povzbuzoval sklíčené Židy k tomu, aby pokračovali ve stavbě? 
Ezdr 5,1 Jak Židé reagovali na hrozbu ze strany Samařanů? Ag 1,2- 
4 Prostuduj si poselství, které Bůh dal prostřednictvím proroka 
Agea v Ag 1,5-13
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3. Jak se cítíš, víš-ll, že „nad tebou bdí Boží oko“? Je to pro tebe 
dobrá nebo nepříjemná zpráva?

Na skalní stěnu v Behistúnu, která se nachází na hlavní cestě mezi Iránem 
a Irákem, nechal Dareios I. vytesat obrovský reliéf. Námětem reliéfu je 
Dareiovo vítězství nad falešným Smerdem a dalšími devíti soupeři o perský 
trůn. Nápis je vytesán ve třech jazycích a je umístěn asi ve výšce 110 met
rů nad okolní krajinou. V době, kdy revolty proti perskému králi byly na 
denním pořádku, je přirozené, že si královští úředníci budou ověřovat 
i zprávy o usilovné stavební činnosti v Judsku. (Viz Ezdr 5,3.4.)

„Zaeufratí“ (kap. 5,3) byl oficiální název oblasti, která se nacházela na 
západ od řeky Eufrat a zahrnovala Sýrii a Palestinu. (Celá Perská říše 
byla rozdělena na několik oblastí zvaných satrapie.) Tatenai (Tatenaj) byl 
místodržitelem této oblasti a Setarbozenai (Šetar-bóznaj) byl pravděpo
dobně královským tajemníkem.
1. Perská delegace se patrně snažila zabránit stavbě, dokud neobdrží 

Dareiovo rozhodnutí. Jak se za těchto podmínek zachovali stavi
telé? Proč? Ezdr 5,5

Diplomatické jednání starších i jejich pevné rozhodnutí postavit chrám, jsou 
výsledkem vlivu proroků Agea a Zachariáše. Boží přímé a jasné poselství 
povzbudilo Židy a oni se přestali obávat lidských vládců. Pracovali přece na 
příkaz Nejvyššího, „Boha nebes i země“ (verš 11)1 Nenechali se tedy za
strašit.
2. Co bylo obsahem Tatenalova dopisu Darelovl I.? Ezdr 5,6-17 Co 

udělalo na Tatenale obzvlášť dojem? verš 8 Co bylo důvodem zni
čení původního chrámu? verše 11.12

Pochybnosti královských úředníků (Ezdr 5,3-17)
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1. Jak nastalou situaci týkající se stavby jeruzalémského chrámu vy
řešil Dareios I.? Ezdr 6,1.2

„Poslové kříže se musí obrnit bdělostí a modlitbou, musí kráčet vpřed ve 
víre a s odvahou a pracovat vždy ve jménu Ježíšově.“ (Skutky apoštolů, str. 
151)

Král mohl nařídit, aby Židé zastavili stavební práce, jestliže by hned nena
šel záznam o Kýrově dekretu. Místo toho, však hledání pokračovala, dokud 
se dekret nenalezl.
2. Porovnej dekret, který nalezl Dareios (Ezdr 6,3-5), s dekretem, který 

dal Kýros vyhlásit po celé říši (Ezdr 1,2-4). Proč je významné, že 
z Boží prozřetelnosti Dareios našel oficiální dekret?

Dekret, který nalezl Dareios, byl oficiálním zněním. Byl to autoritativní doku
ment pro královské úředníky. Uváděl, že královská pokladna bude financo
vat obnovu chrámu. Zatímco dekret, který Kýros dal vyhlásit, obsahoval 
povolení k návratu Židů do Judska, povolení k obnově jeruzalémského 
chrámu a k pořádání sbírky na chrám, nehovořil však nic o tom, že by 
královská pokladna měla platit náklady na stavbu.

Kýros Veliký byl zakladatelem Perské říše. Všichni si jej vážili; jeho 
dekrety měly značnou váhu i pro pozdější vladaře. Údaje o velikosti chrá
mu, způsobu stavby a financování patrně ovlivnily Dareia I. a on znovu 
potvrdil Kýrův dekret.

Ve své odpovědi (Ezdr 6,6-12) Dareios činí Tatenaie a jeho úředníky 
odpovědnými za stavbu chrámu. Tatenai má financovat stavební práce 
z daní. Také je mu udělena pravomoc zabavit majetek a popravit každého, 
kdo by se opovážil porušit dekret. Dareios tak účinně překazil plány Sa- 
mařanů zabránit stavbě chrámu.

3. Dareios projevil jistou míru víry v Izraelského Boha a chtěl, aby se 
za něj a za jeho syny Židé modlili (Ezdr 6,10). Co myslíš, jak se měli 
Židé zachovat? Viz 1 Tim 2,1-4. Proč se máme modlit za vládu?
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V textu se několikrát objevuje hebrejské slovo, které popisuje pokus Židů 
opět postavit chrám. Toto slovo krásně vykresluje celou situaci: veškerá 
práce se konala „svědomitě“.

„Když Bůh připraví cestu k vykonání určitého díla a zajistí jeho úspěch, 
musí vyvolený nástroj učinit vše, co je v jeho silách, aby dosáhl očeká
vaného výsledku. Podle toho, s jakým nadšením a s jakou vytrvalostí se 
dílo koná, takový bude i úspěch." (Proroci a králové, str. 171)
2. Které zaslíbení se splnilo před očima stavitelů? Zach 1,16; 4,6-10

1. Jak charakterizují následující verše druhý pokus Židů o obnovu 
chrámu? Ezdr 5,8; 6,12.13

Židé začali svůj druhý pokus o stavbu chrámu 21. září 520 př. Kr. (Ag 1,14. 
15 [2,1 král.]) a dílo bylo dokončeno 12. března 515 př. Kr. (Ezdr 6,15); 
jednalo se tedy o dobu asi 4,5 roku. Stavba prvního chrámu (Šalomounova) 
trvala 7 let (viz 1 Král 6,37.38).

Ezdráš uznává, že se dílo dařilo díky Božímu přispění, ale také si 
vděčně připomíná ty, jejichž prostřednictvím Bůh pracoval: Kýra Velikého, 
Dareia I. a Artaxerxa I. (Ezdr 6,14). Zmínka o Artaxerxovi naznačuje, že 
Ezdráš psal tento záznam pravděpodobně během jeho vlády (465-423 př. 
Kr.). Proč zde Ezdráš uvádí jméno Artaxerxa I., který nastoupil na trůn 
50 let poté, co byl chrám dokončen? Artaxerxes byl třetím králem, který 
„obnovil lesk domu Hospodinova" (Ezdr 7,7) a který urychlil práci na obno
vě Jeruzaléma. Proto se o něm Ezdráš na tomto místě vhodně zmiňuje 
jako o jednom z ochránců Izraele.
3. Lidé často začínají Boží dílo s velkým nadšením, ale o tento zápal 

přijdou, setkají-li se s překážkami. Jak tuto skutečnost odráží pří
běh Ezdráše a Nehemiáše? (1) Příběh představuje výsledek pilné 
práce a modlitby; (2) ukazuje, jakým způsobem máme dnes řešit 
podobné problémy; (3) ukazuje, jak Bůh může dokázat to, co je pro 
člověka nemožné; (4) ... (doplň o svůj vlastní poznatek).
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1. V Jakém duchu probíhala oslava posvěcení chrámu? Proč Je vý
znamné, že se v textu vyskytují fráze „synové Izraelští“ a „oběť za 
hřích celého Izraele“? Ezdr 6,16.17 král.

4. „Zdá-ll se, že naše prosby nejsou vyslyšeny, držme se pevně zaslí
bení. Chvíle vyslyšení jistě přijde a my obdržíme to požehnání, kte
ré nejvíce potřebujeme.“ (Cesta ke Kristu, str. 65) Které zaslíbení tě 
nejvíce posiluje?

Celkový počet obětí při posvěcení Zorobábelova chrámu byl podstatně 
menší. Nevíme však proč. Při zasvěcování Šalomounova chrámu se větši
nou jednalo o „oběť pokojnou". Z obětních zvířat se spaloval pouze tuk, 
zatímco jejich maso sloužilo jako součást slavnostních hodů pro ty, kdo se 
této příležitosti zúčastnili. Proto se počet pokojných obětí patrně řídil poč
tem účastníků slavnosti.

O několik týdnů později slavili Izraelci paschu (Ezdr 6,19). Skutečnost, 
že „každý, kdo se k nim připojil a oddělil od nečistoty pohanů“ (Ezdr 6,21), 
se s nimi účastnil hodu beránka, svědčí „evangelizační činnosti" Izraelců.
3. Je tvá víra natolik silná, aby ti vydržela i přes různé překážky? 

Jakým způsobem můžeš posílit svoji víru?

21 let uplynulo od doby, kdy se navrátilci poprvé pustili do práce na obnově 
chrámu. Nyní si s velkou radostí uvědomují, že je ani jejich dílo Bůh ne
opustil. Ezdrášův důraz na „Izrael" svědčí o tom, že obnovený národ — 
včetně představitelů všech dvanácti kmenů — je pravým duchovním pokra
čovatelem dvou židovských království, která upadla do asyrského a baby
lónského zajetí.

2. Porovnej druh obětí, které probíhaly při posvěcení druhého chrá
mu, s těmi, které se konaly při zasvěcení Šalomounova chrámu? 
Ezdr 6,17; 1 Král 8,63
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2. Co bys poradil spoluvěřícímu, který je malomyslný, protože se při práci 
pro sbor potýká s těžkostmi ze strany některých bratrů a sester?

3. V části na čtvrtek jsme se zmínili o tom, že i jiní lidé byli přivedeni k víře 
v Boha. Jaké svědectví o Bohu přinášíš druhým lidem svými postoji 
a jednáním?

Samařané znepokojovali Izraelce tak dlouho, až se práce na obnově chrá
mu zastavily. Ale prorocké svědectví Agea a Zachariáše vedlo k oživení 
víry, a tak Izraelci nakonec úspěšně dokončili započaté dílo. Boží lid po
slední doby může prožít podobné oživení, jestliže přijme poselství, které 
Bůh dává prostřednictvím Písma a prorockého daru Ellen Whiteové.

Doporučené studium

Prostuduj si následující prorocké texty: Iz 1,1.11-20 a Zach 7,1.9-10. Vět
šina prorockých poselství obsahuje napomenutí a poučení. Co je těmto 
proroctvím společné a jak jejich poselství můžeš uplatnit ve svém životě?

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitoly „Jozue a anděl" a „Ne 
silou ani mocí“ (str. 383-393). Máš-li možnost, prostuduj si v knize Služeb
nici evangelia kapitolu „Rozhodnost a pohotovost“ (GW 133-135).

„Vyvstanou-li kolem nás na všech stranách překážky, nastala ta pravá 
chvíle, kdy musíme především věřit v Boha a v moc jeho Ducha. Pěstování 
živé víry přináší růst duchovní síly a rozvoj neochvějné důvěry. Takto se 
duše stává vítěznou silou. Víra překonává překážky, které satan staví 
křesťanu do cesty, neboť věřícímu přicházejí na pomoc nebeské mocnos
ti.“ (Proroci a králové, str. 391)

Diskusní otázky
1. Navrátilci nakonec dostavěli chrám, ale pouze proto, že překonali všech

ny těžkosti. Proč je takové vítězství hodnotnější než úspěch, k jehož 
dosažení člověk nemusel vyvinout nijak velké úsilí?
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Ezdr 7.-8. kapitola
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Základní text
„Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal po
dle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům.“ (Ezdr 7,10)

Základní otázka
Proč je porozumění Písmu mimořádně důležité pro život křesťana? 
Jaké úsilí jsi ochoten vyvinout, abys rozuměl bibli?

Více jak 1.100 lidí odpovědělo jednoho večera na naléhavou výzvu a bylo 
ochotno pomoci zachránit život 19-leté Joanne, která trpěla leukémií. Tato 
mladá žena potřebovala vhodnou kostní dřeň, kterou by její tělo sneslo. 
Z jejích příbuzných se téměř 40 osob dalo vyšetřit, jejich kostní dřeň však 
nebyla použitelná. A tak se rodina obrátila s prosbou na veřejnost.

Kostní dřeň je nutná pro tělesný život; pro duchovní život je nutné Boží 
slovo (Jan 6,63). Šance, že se najde vhodná kostní dřeň pro černošku 
Joanne, byla pouze 1:20.000 v běžné populaci a 1:10.000 v černošské 
populaci. Miliony lidí však mají životodárné Boží slovo snadno dosažitelné 
— dokonce i ve svém mateřském jazyce. Tak jako člověk trpící leukémií 
potřebuje implantovat novou kostní dřeň, podobně i naše duchovní zdraví 
závisí na tom, zdali do srdce přijmeme Boží slovo (Jak 1,21). Tento týden 
se budeme zabývat vztahem Ezdráše a jeho lidu k Božímu slovu. Chceme 
si ukázat, že Boží slovo může změnit náš život.



Zpět k bibli (Ezdr 7,1-6.10)
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„První a nejvyšší povinností každé rozumné bytosti je učit se z Písma svá
tého, co je pravda, a pak v tomto světle kráčet a povzbuzovat druhé, aby 
následovali jejího příkladu. Každý den bychom měli studovat bibli, uvažovat 
o každé myšlence a porovnávat jedno místo v bibli s druhým. S pomocí Bo
ží si musíme sami utvořit svůj názor, neboť budeme před Bohem odpovídat 
sami za sebe.“ (Vítězství lásky Boží, str. 426)
3. Jakým způsobem bychom měli studovat bibli, chceme-li skutečně 

poznat Boží vůli pro náš život? Ezdr 7,10 (Viz také výše uvedený 
citát z knihy Vítězství lásky Boží.)

Téměř 60 let uplynulo od dokončení chrámu pod vedením Zorobábela a Je- 
suy do doby, kdy s 2. vlnou navrátilců přišel z Babylóna Ezdráš.
1. Přestože byl Ezdráš knězem svým vzděláním i původem, o co se 

zvláště zajímal? Ezdr 7,6

Hebrejské slovo „tóra“ se překládá jako „zákon". V knihách Ezdráš a Nehe- 
miáš se slovo „tóra“ vyskytuje 24krát. Tento termín označuje Boží zjevenou 
vůli nebo její část; jedná se vlastně o Boží „naučení, rady", které obdržel 
jeho lid v Písmu. Slovo „tóra" často označuje 5 knih Mojžíšových (tzv. Pen- 
tateuch). Také se vztahuje i ke všem starozákonním knihám.

Kněz Ezdráš si přál dvě věci: (1) Chtěl poznat, rozumět a poslouchat 
Boží vůli (Ezdr 7,10); (2) chtěl vědět, proč se Izrael dostal do zajetí (Ezdr 
9,7). Každý den trpělivě studoval Písmo, zvláště 5 knih Mojžíšových, a stal 
se „zběhlým v zákoně Mojžíšově“ (Ezdr 7,6). „Pátral v historických 
a básnických knihách Písma, aby poznal, proč Hospodin dopustil, že byl 
Jeruzalém rozbořen a lid Boží odveden do zajetí do pohanské země.“ 
(Proroci a králové, str. 399)
2. Čemu v Písmu měli Izraelci věnovat pozornost? 5 Moj 4,6-8 (Srov

nej s Řím 3,1.2.)



Ezdrášova autorita (Ezdr 7,11—26)
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Skutečnost, že sedm králových rádců potvrdilo Judsko jako svébytný ná
rodnostní celek v Perské říši, ukazuje na jisté politické motivy. Několik let 
předtím se vzbouřil Egypt proti perské nadvládě. V roce 456 př. Kr. (rok 
Ezdrášova návratu do Judska) Artaxerxův švagr Megabyzos vstoupil v čele 
perské armády do Egypta a během dvou let zde obnovil perskou nadvládu. 
Ustavení Judska v roce 457 př. Kr. jako životaschopného, poddaného náro
da poskytlo perské armádě vojenskou základnu v Palestině, odkud mohli 
Peršané organizovat vojenské operace v Egyptě.

„Ve Slově Božím ustupuje opona stranou a my spatřujeme — v pozadí 
i ve všem soupeření lidských zájmů, sil a vášní — služebníky milosrdného 
Boha, kteří tiše a trpělivé uskutečňují jeho vlastní vůli.“ (Výchova, str. 141. 
1 42)
3. Co z tohoto úkolu tě povzbudilo ve víře, že Bůh vždy působí 

a uskuteční své záměry ve tvém osobním životě i v životě tvého 
sboru?

Bůh jasné ukázal, že chce, aby se jeho lid opět usadil v jejich vlasti. Tak 
jako Boží služebník Daniel ovlivnil Kýra, i Ezdráš se nyní obrátil na Arta- 
xerxa.
2. Kdo další — mimo krále — chtěl, aby Ezdráš dohlédl na Judsko? 

Ezdr 7,14 Jak měla být judská provincie spravována? Ezdr 7,25.26

Perští králové brali příslušníky porobených národů a dosazovali je do vlád
ních úřadů. Tito úředníci pak sloužili jako poradci pro záležitosti národů, 
jejichž příslušníky sami byli (viz Neh 11,24). Bližší zkoumání Ezdrášova 
titulu, „znalec zákona Boha nebes“ (Ezdr 7,12), naznačuje, že Ezdráš byl 
úředníkem pro záležitosti Židů. Tento úřad mu umožňoval uplatnit svůj vliv 
na královském dvoře a setkávat se s králem Artaxerxem.
1. Jaké povolení tentokrát dostali Židé od Artaxerxa I.? Ezdr 7,13.14
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Chvíle pro vyjádření vděčnosti (Ezdr 7,27.28)
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„Povstanou těžkosti, které vyzkoušejí vaši víru a trpělivost. Statečně je pře
konávejte. Všímejte si světlé stránky. Jestliže se dílu stavějí do cesty pře
kážky, přesvědčte se, zda to není vaše chyba, a pak jděte vpřed radostní 
v Pánu. Nebesa jsou plna radosti, zní oslavou toho, který přinesl tak obdi
vuhodnou oběť pro vykoupení lidstva. Což nemá být pozemská církev plná 
chvály? Což nemají křesťané všude projevovat radost ze služby Kristu? Ti, 
kdo se mají jednou v nebesích připojit k andělskému chóru svými chva
lozpěvy, musí se na zemi naučit oné nebeské písni, jejímž hlavním tónem 
je vděčnost.“ (7 T 244)

Ezdráš neoslavuje sebe sama, ale uznává, že to byl Bůh, kdo ovlivnil 
Peršany, a že z Boží milosti mohl přesvědčit krále a jeho úředníky.
3. Všímáš si Božího vlivu a zásahů ve svém životě, ve sboru, v církvi 

a ve světě? Je vděčnost a chválení Boha součástí tvého křesťan
ství?

Ezdráš pilně studoval Písmo, protože toužil poznat Boží vůli. Tím se posílila 
jeho víra v Boha a získal i odvahu k tomu, aby mohl svým postavením pro
spět Božímu lidu. „Svatá smělost“ je důsledkem osobního vztahu ke Králi 
králů.

„Slabý člověk se může stát silným, bázlivý se může stát statečným, 
váhaví a nerozhodní se mohou stát lidmi s rychlým a pevným rozhodnu
tím, jestliže cítí, že si jich Bůh váží natolik, že jejich práci přijme.“ (4 T 614)
2. Jak Ezdráš reagoval na štědrost perského dvora? Komu byl vděč

ný? Ezdr 7,27.28 (Srovnej s Přísl 21,1.)

1. Verše Ezdr 7,6.28 naznačují, že se Ezdráš osobně setkal s králem, 
aby jej požádal o poskytnutí pomoci a zásob, o kterých se zmiňuje 
dekret. Kde vzal tento pokorný muž svoji odvahu? Srovnej s Řím 
10,17.
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Vyjití pod Ezdrášovým vedením (Ezdr 8,1-30)
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Téměř 150 let uplynulo od doby, kdyby byli první zajatci vzati do Babylóna. 
Přibližně před 80 lety přivedl Zorobábel první navrátilce zpět do Jeruzalé
ma. Ezdráš nyní vyzývá „představitele rodů“ (Ezdr 8,1) k návratu do Jud
ska. Opustí-li oni Babylón, ovlivní to a přiměje k návratu i ostatní příslušníky 
jejich rodů.

1. Na shromaždišti u řeky zjišťuje Ezdráš, že s nimi není nikdo z rodu 
Lévi. Jak řeší vzniklou situaci? Ezdr 8,15-20

Rodiny levitů nechtěly opustit své domovy a výhodná zaměstnání v Baby
lóně, protože — na rozdíl od jiných izraelských kmenů — neměly dědičné 
právo na půdu v Palestině. Levité byli závislí na desátcích (4 Moj 18,20.21). 
Jejich návrat do Palestiny by znamenal vyměnit ekonomické jistoty za zjev
nou nejistotu desátkového systému, který byl ovlivněn materiálními a du
chovními podmínkami v Judsku. Levité však byli hlavní součástí Ezdrášova 
plánu výuky Izraele nařízením a právům Božím.

Ezdráš vyhlásil půst a společně s Izraelci se modlil, aby se Bůh přiznal 
k jejich víře a bezpečně je dovedl domů (Ezdr 8,21-23). Přestože krá
lovský dekret zajišťoval i bezpečnost národa, Ezdráš hovořil před králem 
o Bohu tak otevřeně, že se ostýchal krále požádat o ozbrojený doprovod 
na cestu.
2. Popiš Ezdrášův plán na přepravu zlata, stříbra a drahocenných ná

dob. V čem byla přednost tohoto plánu? Ezdr 8,24-29

3. Ezdráš vyhlásil několikadenní období půstu a modlitby, přesto však 
pečlivě připravil všechno, aby jejich návrat domů proběhl bez potí
ží. Je nutné, abychom plánovali? Není to u křesťana svědectvím 
o nedostatku víry? Jak lze najít vyváženost mezi lidským pláno
váním a plnou důvěrou v Boží vedení v našem životě?



Konečně doma (Ezdr 7,7-9; 8,31-36)
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Protože se knihy Ezdráš a Nehemiáš vyskytovaly v hebrejských rukopisech 
jako jedna kniha až do roku 1448 po Kr„ můžeme se domnívat, že mají 
společný i způsob datování. Neh 1,1 a 2,1 a archeologické nálezy z jižního 
Egypta naznačují, že Židé v době Ezdráše počítali rok od podzimu do 
podzimu. Ezdrášova cesta z Babylóna do Jeruzaléma spadá tedy do roku 
457 př. Kr., 7. roku vlády Artaxerxa podle židovského počítání. Protože trvá 
nějakou dobu, než královská nařízení nabudou plné účinnosti, dekret o plné 
obnově Judska nevstoupil v platnost dříve jak na podzim roku 457 př. Kr.
2. Proč byl rok 457 př. Kr. tak významný pro Boží lid? Dan 9,25

1. V kterém roce vlády krále Artaxerxa I. se Ezdrášova skupina vrátila 
do Jeruzaléma? Ezdr 7,7

Podle Dan 9,25 měl Mesiáš vystoupit za 69 prorockých týdnů „od vyjití 
slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma.“ Jeden den se v prorockém 
čase počítá jako jeden skutečný rok (4 Moj 14,34; Ezech 4,6). 69 proroc
kých týdnů je tedy 483 skutečných let. Knihy Ezdráš a Nehemiáš uvádějí 
4 „dekrety, královské výnosy“: (1) 537 př. Kr., o obnově chrámu (Ezdr 1,1- 
4); (2) 519 př. Kr., potvrzení 1. dekretu o obnově chrámu (Ezdr 6,1-12); 
(3) 457 př. Kr., o obnovení samostatnosti židovského národa pod perskou 
nadvládou (Ezdr 7,11-26; toto je jedno z nejdůležitějších dat v lidských 
dějinách); (4) 444 př. Kr., o obnově nedávno zničených bran a hradeb 
v Jeruzalémě (Neh 2,3-5; 6,15).

3. dekret je jediným dekretem, který skutečně zajistil obnovení Judska 
jako samostatně fungujícího státu. Je tedy rozumné považovat datum 
(podzim 457 př. Kr.), kdy tento dekret vstoupil v platnost, za výchozí da
tum pro Danielovo proroctví. Na základě tohoto počítání, měl Mesiáš vy
stoupit na podzim roku 27 po Kr., což je rok Ježíšova křtu. (Viz Luk 
3,1.2.21.)
3. Proč Bůh oznámil starozákonnímu lidu dobu, kdy přijde Mesiáš? 

Proč Bůh neudává přesné datum 2. příchodu Ježíše Krista?



3. Co je smyslem vyšetřujícího soudu?

Shrnutí

Začátek soboty 16.46
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Stěhování navrátilců zpět do Jeruzaléma pod vedením Ezdráše bylo vý
sledkem návratu k Písmu. Upřímné a usilovné studium bible je pro věřící 
posilou a vede je ke svědecké službě.

Doporučené studium

Prostuduj si následující texty: Dan 8,13.14; 9,21-26. Rok 457 př. Kr. je pro 
nás významný, protože se jedná o výchozí datum Danielova proroctví 
o 2.300 večerech a jitrech (viz Dan 8,14). V Dan 9,24 anděl „Danielovi 
oznámil, že 490 let se mělo 'odečíst' od delšího období 2.300 let. Anděl 
Gabriel poukazuje na 'vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma' 
(Dan 9,25), které se událo roku 457 př. Kr., jako výchozí bod těchto 
490 let...

Oněch 490 let skončilo roku 34 po Kr. (kdy byl ukamenován Štěpán). 
Odečteme-li 490 let od období 2.300 let, zbývá nám 1.810 let. Protože 
2.300 let mělo o 1.810 let přesahovat rok 34 po Kr., dostáváme se tak do 
roku 1844...

V roce 1844 přišel Ježíš Kristus ke 'Starému dnů’ a započal závě
rečnou fázi své velekněžské služby v nebeské svatyni. Tato služba je 
antitypem (naplněním předobrazu) očišťování svatyně při Dni smíření, kte
ré popisuje Dan 7. kapitola jako předadventní, vyšetřující soud.“ (Seventh- 
day Adventists Believe, str. 324)

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Ezdráš, kněz a písař" 
(str. 399-405).

Diskusní otázky
~1. Vzbuzuje v tobě myšlenka na vyšetřující soud strach nebo radost? Proč?

(Uvažuj nad touto tematikou ve světle verše 1 Jan 2,1.)

2. Na co se můžeme spolehnout, pokud jde o naši přípravu na vyšetřující 
soud? Mat 22,11 -14; 2 Kor 12,9; Zj 3,5



SMÍŠENÁ MANŽELSTVÍ

Ezdr 9.-10. kapitola

39

Při sérii přednášek na téma „Láska, známost a manželství“ zavolal řečník 
mladý pár na stupínek. „Marie," řekl, „postav se, prosím, sem na stupínek, 
tváří k publiku. Ty budeš představovat křesťanku. A ty, Petře, se postav 
pod stupínek a vezmi Marii za ruku. Budeš představovat nápadníka Marie, 
nevěřícího chlapce.“

„Chcete se vzít, ale nesdílíte společné duchovní hodnoty. Marie, jaké 
jsou tvé možnosti, abys přivedla Petra tam, kde teď stojíš?“ Marie chytila 
Petra oběma rukama a snažila se ho vytáhnout na stupínek. Petr se však 
ani nepohnul. „Teď ty, Petře, stáhni Marii k sobě dolů.“ Stačil jediný pohyb 
a Marie stála pod stupínkem.

Každý tuto ilustraci pochopil: ve smíšeném manželství je snadnější, aby 
věřící dělal ústupky své víře, než aby pozvedl svého nevěřícího partnera 
na vyšší duchovní úroveň. Jedním z problémů, kterými se musel po svém 
návratu ze zajetí Ezdráš zabývat, byla smíšená manželství. Jak se k otáz
ce smíšených manželství postavil? Jak se máme zachovat my? Na tyto 
otázky budeme hledat biblickou odpověď.

Základní text
„Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má spo
lečného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temno
tou?“ (2 Kor 6,14)

Základní otázka
Proč jsou nábožensky smíšená manželství často na újmu duchovní
mu růstu?



Problém a modlitba (Ezdr 9,1—15)
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EEzdrášův vliv začal pronikat i mezi nově příchozí z Babylóna. Během něko
lika měsíců se Ezdrášovi podařilo probudit v lidech svědomí.
1. S jakým problémem se nyní Ezdráš setkává? Proč byla tato situace 

tak vážná? Ezdr 9,1.2 (Srovnej s 5 Moj 7,6.)

„Když zkoumal příčiny, které vedly k tomu, že upadli do babylónského zaje
tí, Ezdráš poznal, že odpadnutí Izraele bylo do velké míry způsobeno jejich 
směšováním s pohanskými národy. Poznal, že kdyby byli poslušní Božího 
přikázání a nesměšovali se s národy, které žily kolem nich, byli by ušetřeni 
mnohých smutných a pokořujících zkušeností. Když nyní věděl, že přes to, 
co prožili, se vynikající muži opovažují přestupovat zákony, dané jim jako 
ochrana před odpadnutím, byl zděšen.“ (Proroci a králové, str. 407)
3. Platí rada týkající se manželství s nevěřícími i pro křesťany dnešní 

doby? Proč? Jak bychom měli přistupovat k těm, kdo: (a) se chys
tají vstoupit do takového manželství; (b) uzavřeli takové manžel
ství?

Není to jistě pravidlo, že věřící člověk, který vstoupí do nábožensky smíše
ného manželství, ztratí víru. Zkušenosti však ukazují, že nábožensky smí
šené manželství často vede věřícího k ústupkům ve víře proto, aby byl 
zachován soulad v jejich svazku.

Ezdráš věděl, že by smíšená manželství Židů s pohany nakonec vedla 
k zániku pravé víry. Dokonce kněží i levité uzavírali smíšené svazky, a tím 
ovlivnili mnoho Izraelců. Ezdráš upřímně studoval Písmo; určitě znal rady 
a nařízení, které Bůh dal izraelskému lidu, když je vedl z Egypta. Určitě 
věděl i o tom, že smíšená manželství byla jedním z důvodů, proč Bůh 
dopustil potopu. (Viz 2 Moj 34,14-16; 5 Moj 7,1—4; Joz 23,11-13; 1 Moj 6, 
1.2.4.5.)
2. Jak se Ezdráš zachoval, když uslyšel o smíšených manželstvích 

Izraelců? Ezdr 9,3-15
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Když shromáždění lidu vidělo Ezdrášovu bolest nad smíšenými manželství
mi, dali se do usedavého pláče. Sám Ezdráš se obával, že není východisko 
z této situace.
1. Jaké řešení navrhl Sechaniáš (Šekanjáš)? Ezdr 10,2-4

Jeden z předáků lidu navrhl, aby ti, kdo mají za ženy cizinky, se s nimi 
rozvedli a propustili i jejich děti. Toto opatření přijali vůdci i lid (Ezdr 10,5). 
Je zřejmé, že toto tragické řešení, které způsobí mnoho bolesti, považovali 
všichni v jejich momentální situaci za menší zlo. Plán pravděpodobně zahr
noval i návrat žen a dětí do domu jejich rodičů za hranicemi Judska.

V Judsku bylo rozhlášeno, že se všichni mají shromáždit do Jeruzalé
ma (Ezdr 10,7). Kdo se nedostaví, bude vyloučen ze shromáždění Izraele 
a jeho majetek propadne chrámu (Ezdr 10,8).

2. Jak lidé reagovali na Ezdrášovu výzvu? Ezdr 10,10-14

Přestože Ezdráš sám toto řešení nenavrhl, zcela jasně jej schvaloval. Při 
shromáždění přímo oznámil lidu jejich hříchy a vyzval je, aby jednali v sou
ladu s tím, na čem se před několika dny dohodli v Jeruzalémě.

Devátý měsíc židovského kalendáře je obdobím zimních dešťů. Celou 
situaci komplikovalo počasí a složitost celého problému. Proto bylo dohod
nuto, že se každý, kdo si přivedl ženu cizinku, dostaví před starší a soud
ce příslušného města a oni jednotlivé případy posoudí a rozhodnou.
3. Bůh je ochoten odpustit každému. Proč je často tak obtížné, napra

vit to, co jsme vlastním hříchem způsobili?
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„Šalomoun si namlouval, že jeho moudrost a síla jeho příkladu obrátí jeho 
ženy od modlářství k uctívání pravého Boha a že také spojenectví, která 
takto navázal, přivedou okolní národy do těsného styku s Izraelem.“ (Proro
ci a králové, str. 54)
3. Proč se zdá, že je vliv zla silnější a účinnější než vliv dobra?

Třináct let poté, co došlo k propuštění cizinek, se s tímto problémem setká
vá Nehemiáš. Sloužil jako mistodržitel Judska dvě období. Po prvním obdo
bí v délce 12 let (Neh 5,14) se patrně na několik let vrátil k Artaxerxovu 
dvoru (kap. 13.6). Když se opět vrátil do Judska, setkal se s problémem 
smíšených manželství (kap. 13,23.24). Uvědomil si, že národ je v novém 
ohrožení: další generace je porušená. Jazykové problémy u dětí (verš 24) 
nebyly jen neškodným příznakem, ale skutečnou hrozbou. Vlastně šlo 
o neustálé narušování identity národa v oblasti myšlení a vyjadřování, a tím 
i o ztrátu přístupu k Božímu slovu.
1. K čemu se lid zavázal během bohoslužeb, při kterých byla obno

vena smlouva s Bohem? Neh 10,30-31 [10,29-30 král.]

Izrael opět obnovil svůj závazek vůči Bohu a následující roky pod vedením 
Nehemiáše (Neh 5,14) patřily ke světlým okamžikům v dějinách národa po 
babylónském zajetí. „Každé pravé obrácení k Hospodinu vnáší do života 
trvalou radost... V tom je Boží sláva, že dává hříšným, ale kajícím lidem 
spočinout v náručí své lásky, ovazuje jejich rány, očišťuje je od hříchů 
a odívá je rouchem spasení.“ (Proroci a králové, str. 437)
2. Nehemiáš se při své řeči k lidu zmiňuje o králi Šalomounovi (Neh 

13,26). Co přivedlo krále — i přes jeho moudrost — k odpadnutí? 
1 Král 3,1; 11,1-8
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„Vnuk velekněze, který se oženil s dcerou nechvalně proslulého Sanbalata, 
byl nejen zbaven svého úřadu, ale také ihned vypuzen z Izraele... Mnozí 
z těch, kteří uzavřeli manželství s modloslužebníky se rozhodli, že odejdou 
do vyhnanství, a spolu s těmi, kdo byli vypuzeni z Izraele, se připojili k Sa- 
mařanům. Někteří z těch, kteří dříve zaujímali vysoká místa v Božím díle, šli 
svou cestou a po nějakém čase s nimi spojili svůj osud. Aby posílili toto 
spojenectví, přislíbili Samařané, že přijmou židovskou viru a židovské zvy
ky. Odpadlíci, rozhodnuti předčit své bývalé spoluvěřící, postavili na hoře 
Garizim chrám jako výraz vzdoru proti domu Božímu v Jeruzalémě. Jejich 
náboženství bylo dále směsí židovství a pohanství a jejich tvrzení, že jsou 
lidem Božím, bylo zdrojem rozkolu, řevnivosti a nepřátelství mezi dvěma 
národy z pokolení na pokolení.“ (Proroci a králové, str. 441)
3. Jak se měl Izrael oddělit od pohanů a přitom je vést k Bohu? Jak 

můžeme tento postoj uplatnit v našem životě?

1. Jak sl Tobiáš Ammonitský a Sanbalat Chorónský zajistili vliv v Jud
sku? Neh 13,4.5 (Srovnej s kap. 6,17.18; 13,28.)

Velekněz Eliasib (Eljašíb), byl spřízněn s Tobiášem patrně přes manželství 
Tobiáše a jeho syna s dvěma předními rodinami v Judsku (Neh 6,17-19). 
Eliasib byl také spřízněn se Sanbalatem prostřednictvím manželství svého 
vnuka s dcerou Sanbalata (Neh 13,4.28). Manželský svazek s nepřítelem 
ovlivnil velekněze Eliasiba a jiné přední rodiny tak, že zradili svůj národ. 
Eliasib dokonce umožnil, aby Tobiáš bydlel v budově náležející chrámu, 
v době, kdy byl Nehemiáš u perského dvora (Neh 13,4—7).

2. Jak se Nehemiáš zachoval, když viděl tato smíšená manželství do
konce i mezi kněžími? Neh 13,8.9.28-30
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3. Jaké rady dávají apoštolově Pavel a Petr těm, kdo se stali křesťa
ny? 1 Kor7,12-16; 1 Petr 3,1

1. Bůh přikázal proroku Malachiášovi, aby také hovořil o smíšených 
manželstvích a rozvodech. O jaké rozvody se jednalo? Jaký postoj 
k nim má Bůh? Mal 2,11.14-16

Slovní spojení „dcera cizího božstva" (Mal 2,11) označuje modloslužebnou 
ženu, která slouží cizímu bohu, stejně jako Izraelci byli nazýváni „synové 
Hospodina“, protože sloužili pravému Bohu (5 Moj 14,1). Malachiáš hovoří 
o Božím hněvu proti rozvodům, neboť izraelští vůdci i lid se rozváděli se 
svými židovskými manželkami, aby si mohli vzít pohanské ženy.
2. Jakou zásadu představuje Nový zákon, pokud jde o smíšená man

želství? 2 Kor 6,14-16

Proč Ezdráš a Nehemiáš tak trvali na rozpuštění smíšených manželství 
v Judsku, zatímco Pavel a Petr povzbuzovali nové křesťany, aby neopouš
těli své partnery? V době Ezdráše a Nehemiáše byla ohrožena existence 
národa; ne však v době křesťanské církve. Pavel a Petr dávají své rady 
v době, kdy církev byla mladá a rychle rostla. Často se tehdy stávalo, že se 
jeden z partnerů stal křesťanem, zatímco ten druhý si ponechal své původní 
náboženství. Apoštolově radili, že v těchto případech nemá křesťan právo 
dát se rozvést se svým nevěřícím partnerem. Tato rada představuje Boží 
vůli i pro ty, kdo se v dnešní době nacházejí v duchovně rozdělených man
želstvích. Bůh může odpustit hříchy a chyby minulosti. Svým Duchem po
vede věřícího k takovému jednání, aby mohl získat nevěřícího partnera pro 
Krista. I když nikdo není povinen snášet kruté zacházení od svého partne
ra, věřící člověk je veden k tomu, aby se svým nevěřícím partnerem zůstal, 
protože je zde vždy naděje získat toho druhého pro Krista.
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3. Jak bys odpověděl na základní otázku, která je uvedena na začátku 
tohoto úkolu?

Doporučené studium

Prostuduj si 1 Moj 24,1-4. Proč bylo pro Izáka tak důležité, aby měl man
želku stejné náboženské víry?

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Duchovní oživení' (str. 
406-412). Máš-li možnost, prostuduj si ve 4. svazku Svědectví pro církev 
kapitolu „Nebiblické sňatky“ (4 T 503-508) a v 5. svazku kapitolu „Sňatek 
s nevěřícím" (5 T 361-368).

Manželství samo je Božím zřízením a postoj člověka k manželství může 
být ovlivněn jeho postojem k Bohu. Tam, kde si ani jeden z partnerů nevá
ží Boha, nemůže být v přílišné úctě ani manželský slib. Pokud je jeden 
z partnerů křesťan a druhý nikoliv, může dojít k vážným problémům. Nevě
řící může žárlit na to, že jeho partner dává na první místo Boha. Může chtít 
něco, co ten druhý nemůže s čistým svědomím učinit. Také návštěva 
bohoslužeb, rodinné pobožností nebo dávání darů pro Boží dílo mohou 
způsobit v rozděleném domově hluboké rozepře.

Diskusní otázky
1. Mal 2,11.14-16 hovoří o rozvodu ve dvou rovinách: „rozvod" věřícího 

s Bohem (odpadnutí) a manželský rozvod. Je přirovnání odpadnutí k roz
vodu vhodné? (Srovnej s 1 Kor 7,10.11.)

2. V biblických dobách byly jen dvě skupiny lidí: Izraelci a ne-lzraelci. 
V dnešní době však — na rozdíl od velkého počtu nekřesťanů — existuje 
značné množství křesťanských církví. Je moudré, aby křesťan z jedné 
církve uzavřel manželství s příslušníkem jiné církve?

Shrnutí
Jak pevný je domov, tak pevná je i společnost a církev. Smíšená manžel
ství nebyla nikdy ideálem, ke kterému nás Bůh vede. Smíšené svazky 
ohrožovaly existenci Judska v době Ezdráše a Nehemiáše. Písmo nám ra
dí, abychom se takovým svazkům vyhýbali. Žijeme-li však v duchovně roz
děleném domově, měli bychom učinit, co je v našich silách, abychom jej 
udrželi a získali našeho nevěřícího partnera pro Krista.



Neh 1,1—2,18

4-6

Základní text
„Neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal 
pro Jeruzalém.“ (Neh 2,12)

Základní otázka
Je nutné, aby měl vůdce představu o budoucnosti? Jak se může člo
věk ve vedoucím postavení dozvědět Boží vůli pro sebe a pro ty, které 
vede?

VLASTENCŮV„SEN“

Will Steger měl svůj sen — přejít přes Antarktidu, a tím vzbudit u veřejnosti 
zájem o tento kontinent, jehož životní prostředí by měli lidé chránit. Spolu 
s Jean-Louis Etiennem vytvořil pětičlennou skupinu, která tuto cestu pod
nikla. Zpočátku je zdržela silná bouře trvající 60 dní. Vítr tehdy dosahoval 
rychlosti 160 km za hodinu a teplota klesla na —42 C. Jejich skupina však 
pokračovala dále a postupně zdolávala všechny úseky plánované cesty 
(6.400 km dlouhé). 20. února 1990 nastoupilo 5 mužů, 3 sáně a 40 psů na 
poslední úsek cesty. Jejich touha upozornit lidstvo na křehkost životního 
prostředí Antarktidy jim pomohla překonat mimořádné těžkosti cesty, která 
trvala šest a půl měsíce.

Podobně jako Will Steger, všichni vůdci mají svůj „sen“. Vidí potřebu, 
stanoví si cíl a inspirují druhé. Nehemiáš byl židovský vlastenec, který si 
představoval si, jak Bůh osvobozuje izraelský lid od nepřátel a duchovně 
jej obnovuje. Tyto myšlenky pomáhaly Nehemiášovi pokračovat. Při studiu 
tohoto úkolu přemýšlejme: Jakou mám představu o Boží církvi? Co je jejím 
úkolem? Kde je mé místo v Božím plánu s jeho církví?
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Počáteční verše knihy Nehemiáš nás zavádějí do města Susan (Šúšan), 
zimního sídla perských králů. Město leží 160 km na sever od Perského 
zálivu; v Susan měl prorok Daniel jedno ze svých vidění (Dan 8,2), pobý
vala tam také královna Ester (Est 1,2). Jako královský číšník měl Nehemiáš 
přístup ke králi Artaxerxovi (Neh 1,11b).
1. V jakém stavu se nacházel izraelský národ a město Jeruzalém? Neh 

1,2.3

Hebrejská slova překládaná jako „otec“, „syn“ a „bratr" mohou označovat 
vzdálený i blízký příbuzenský vztah. Je možné, že Chanani byl Nehemiá- 
šův pokrevní bratr (srovnej s Neh 7,2).
2. Ke kterým událostem z dějin Jeruzaléma se Chananiho zpráva vzta

huje? Ezdr 4,7.11-23

Židé dokončili stavbu chrámu pod vedením Zorobábela v roce 515 př. Kr., 
v 6. roce panování Dareia I. (Ezdr 6,15). Asi 60 let poté (ke konci léta roku 
457 př. Kr.) přišel do Jeruzaléma Ezdráš. Přinesl s sebou dekret Artaxerxa 
I. s příkazem, aby byl národ spravován podle Mojžíšova zákona (Ezdr 7, 
14.24-26). O 12 let později, pravděpodobně v prosinci roku 445 př. Kr., 
obdržel Nehemiáš zprávy o stavu Jeruzaléma. Je tedy zřejmé, že během 
oněch 12 let Ezdráš spolu s dalšími začal obnovovat městské hradby 
a brány (Ezdr 4,7.12.13.16).

Chananiho zpráva se nejspíš vztahuje k událostem zaznamenaným 
v Ezdr 4,7-23: králi Artaxerxovi je oznámen pokus o obnovu jeruzalém
ských hradeb a na jeho příkaz je stavba okamžitě přerušena „násilím 
a mocí“. Tento vývoj byl pro Jeruzalém osudný, neboť nepřátelé, kteří 
bydleli v okolí Jeruzaléma, se nyní mohli odvolávat na královský příkaz.
3. Byla Chananiho zpráva „roznášením klepů“? Komu, jak a z jakých 

pohnutek se svěřuješ se špatnými zprávami, které se týkají tvého 
sboru nebo církve? Jak jednáš, když slyšíš zprávy o „duchovním 
úpadku církve“?
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Jádro modlitby (Neh 1,6.7)
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Plán, který chtěl uskutečnit (verš 11)
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Následující měsíce se Nehemiáš modlil a pomalu v něm uzrávalo rozhod
nutí. Bůh mu vložil do srdce odpověd" na jeho modlitbu (Neh 2,12).
2. Byl Nehemiášův „sen“ výsledkem jeho představivosti, nebo se jed

nalo o konkrétní úkol, kterým jej pověřil Bůh? (Viz Přísl 16,3.)

V souvislosti s vývojem v Jeruzalémě (Ezdr 4,7-23) by nás mohla napad
nout otázka: Proč král Artaxerxes najednou změnil svůj kladný vztah k Ez- 
drášovi a začal upřednostňovat Samařany? Odpověď můžeme nalézt v po
litické situaci v Perské říši. Megabyzos, Artaxerxův švagr, opět dobyl Egypt 
během válečné výpravy v letech 456-454 př. Kr. Vládl také nad velkým 
územím ležícím mezi Egyptem a řekou Eufrat. Toto území zahrnovalo Pa
lestinu. Když Artaxerxes nařídil, aby byl popraven egyptský panovník Ina- 
rus (kterému Megabyzos slíbil život pod podmínkou, že složí zbraně), Me
gabyzos se proti tomu vzbouřil. To se stalo roku 450 př. Kr. Vzpoura se 
stala pro Médo-Perskou říši vážnou hrozbou, neboť Megabyzos porazil dvě 
armády, které proti němu Artaxerxes vyslal. Pravděpodobně v této době 
chtěl Artaxerxes zahanbit Megabyza na úkor Židů tím, že bude ignorovat 
jeho úředníky, a proto jednal přímo se Samařany.
1. Jak se Nehemiáš zachoval, když uslyšel Chananiho zprávy? Neh 

1,4 Prostuduj si Nehemiášovu modlitbu podle následujících bodů:



I

Jednání s králem (Neh 2,1-6)

49

VLASTENCŮV SEÚterý S.Mietopadu

1. Jak dlouho se Nehemiáš modlil a připravoval, než se svěřil králi se 
svými starostmi o Jeruzalém? Srovnej Neh 1,1 s 2,1.

Nehemiáš, podobně jako Ester, moudře představil králi své prosby a sta
rosti ne jako politickou záležitost, ale jako svou osobní věc. Popsal Jeru
zalém jako „město, kde jsou hroby jeho otců“, vzbudil v králi zájem a ten 
byl pak ochoten pomoci. Verš Neh 4,2 je kritickým okamžikem celého 
rozhovoru, neboť Artaxerxes se ptá: „Co si tedy přeješ?“ Očekávali bychom 
okamžitou odpověď, ale Nehemiáš se nejdříve modlí a pak odpovídá: „Jest
li to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, 
propusť mě do Judska, do města, kde jsou hroby mých otců, abych je 
znovu vystavěl“ (verš 5). Nakonec se Nehemiášův „sen“ stává skutečností 
(verš 6).
3. Spontánní modlitba může být projevem náhlého popudu nebo stá

lého spojení s Bohem. Která z těchto motivací ti připadne lepší a 
proč? Jak rozumíš verši: „V modlitbách neustávejte“ (1 Tes 5,17)?

Nehemiáš dostal špatné zprávy o stavu Jeruzaléma v měsíci kislevu, 
9. měsíci židovského náboženského kalendáře. Kislev začínal při novoluní 
v listopadu nebo prosinci. Nehemiáš se však se svými starostmi svěřil králi 
Artaxerxovi až v měsíci nisanu, 1. měsíci náboženského kalendáře, který 
začínal při novoluní v březnu nebo dubnu. Čtyři měsíce se tedy Nehemiáš 
modlil, připravoval a čekal na vhodnou příležitost.
2. Jakým způsobem předložil Nehemiáš králi své prosby? Neh 2,1-3
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Středa 10/listopadu

3. Nehemiáš požádal krále i o materiální pomoc pro Jeruzalém. Je 
vhodné, aby dnes církev hledala sponzory a žádala je o finanční 
přispění na Boží dílo?

Biblický příběh o Nehemiášovi je tak naplněn neustálým jednáním, že má
me sklon považovat Nehemiáše více za muže činu, než za muže, který si 
všechno pořádně promyslí. Ale verše Neh 2,7-9 představují Nehemiáše 
v jiném světle.

1. Co bylo součástí modlitební přípravy Nehemiáše? Neh 2,6-8

„Někteří mohou mít pochybnosti, zda je vhodné přijímat dary od nevěřících. 
A.ť si však sami položí otázku: 'Kdo je skutečným vlastníkem tohoto svě
ta?... Bůh má všechno bohatství tohoto světa a to dal k dispozici všem 
lidem, poslušným i neposlušným. On je připraven oslovit srdce světských 
lidí, dokonce i modloslužebníků, aby přispěli na podporu Božího díla; Bůh 
toto učiní, jakmile se jeho lid naučí moudře přiblížit k lidem (tohoto světa), 
aby je upozornili na Boží dílo...“ (SW z 15. března 1904)

„Tento příklad moudré prozíravosti a rozhodného jednání by měl sloužit 
jako poučení pro všechny křesťany. Boží děti se mají nejen ve víře modlit, 
ale i pilně a prozíravě se starat. Setkávají se s mnoha nesnázemi a často 
brání Prozřetelnosti, aby působila v jejich prospěch, protože pokládají opa
trnost a přičinlivé úsilí za něco, co má s náboženstvím málo společného... 
Pečlivá úvaha a dobře promyšlené plány k provedení svátého díla jsou 
právě tak nutné dnes, jako byly nutné v době chystané stavby jeruzalém
ských hradeb." (Proroci a králové, str. 416)
2. Komu přičítal Nehemiáš úspěch při jednání s králem? O jakém rysu 

jeho povahy to svědčí? Neh 2,8
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Nehemiáš přišel do Jeruzaléma teprve nedávno, přesto se však ztotožnil 
s jeho obyvateli: „Sami vidíte, jak jsme zle postiženi“ (Neh 2,17). Neměl na 
mysli jen stav města, ale především potupu, která spočívala na Bohu a jeho 
lidu (verš 17). Vyzval je tedy k dílu obnovy. Než mohli něco namítnout, 
pověděl jim o tom, jak se Bůh k němu přiznal a že ho Artaxerxes pověřil 
obnovou městských hradeb a bran. Nehemiášova slova zapůsobila na lid 
tak, že se dali do práce.

„Nehemiášovo svaté nadšení a naděje se přenesly na lid. Jakmile se 
nadchli, pozvedli se na morální úroveň svého vůdce. Každý byl ’Nehe- 
miášem’ ve své oblasti a každý posiloval a povzbuzoval svého bratra v dí
le.“ (SW z 29. března 1904)
2. Jak máme jednat, vidíme-li, že je třeba ve sboru nebo v církvi něco 

napravit? V čem nám může být Nehemiáš příkladem?

V Jeruzalémě začal Nehemiáš usilovně pracovat. Třetí noc po svém pří
chodu začal spolu s několika muži prohlížet pobořené části Jeruzaléma 
(Neh 2.11-16). Po této noční cestě mohl lépe plánovat nutné opravy, které 
bylo třeba provést co nejrychleji.

„Za svitu měsíce si Nehemiáš prohlížel pobořené hradby a brány města 
jeho otců... Vzpomínky na slavnou minulost Izraele byly v ostrém protikla
du se svědectvím o jeho nynějším úpadku.

S bolestí v srdci se díval na zničené hradby města, které tak miloval. 
Nezkoumají právě tak nebeští andělé i stav Kristovy církve? Podobně jako 
obyvatelé Jeruzaléma, i my jsme si zvykli na existující hříchy a často jsme 
spokojeni, že se je ani nesnažíme napravit. Jak se však na tyto hříchy 
dívají bytosti, jež jsou osvícené Bohem? Cožpak nehledí s bolestí v srdci 
— podobně jako Nehemiáš — na pobořené hradby a brány zničené oh
něm?“ (SW z 22. března 1904)

1. Jakým způsobem vyzval Nehemiáš vůdce a lid, aby se pustili do 
díla, ke kterému je Bůh povolal? Neh 2,17.18



2. Jaký je vztah mezi modlitbou a činem?

Shrnutí

Začátek soboty 16.24
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3. Jak bys odpověděl na základní otázku uvedenou na začátku tohoto 
úkolu?

Napiš si vlastní shrnutí tohoto úkolu tím, že odpovíš na základní otázku 
z úvodu tohoto úkolu. Zahrň do něho i svoji odpověď na otázku: Jaký je tvůj 
modlitební život, chceš-li uskutečnit své sny a plány?

Doporučené studium

Když se Nehemiáš modlil, jeho víra a odvaha rostla. Jaký význam měla pro 
Ježíše Krista modlitba v jednom z rozhodujících okamžiků jeho života? Pro
studuj si Mar 14,32—41.

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitoly „Muž činu“ a „Stavitelé 
zdi" (str. 413-423).

Církev dnešní doby potřebuje své „Nehemiáše“ — muže, jejichž mod
litby a kázání jsou zaměřeny na jasný cíl. Kazatelé a vedoucí by si měli 
osvojit způsob, jakým se tento židovský vlastenec snažil dosáhnout splně
ní svých plánů. Kazatelé by své plány měli představit sboru tak, aby 
vzbudili u lidí zájem o spolupráci. Je nutné, aby členové sboru porozuměli 
těmto plánům a svojí úloze v Božím díle. Potom budou mít také osobní 
zájem zapojit se do práce. Postoj k Božímu dílu, který projevuje vedoucí, 
se do velké míry projevuje i u jeho spolupracovníků a má na ně vliv.

Diskusní otázky
1. Jaké místo má v tvém duchovním životě modlitba? Proč je modlitba tak 

důležitá pro život křesťana?
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Základní text
„Poslal jsem k nim tedy posly se vzkazem: 'Dělám veliké dílo, proto 
nemohu odejít. Mělo by se dílo snad přerušit tím, že bych je opustil 
a sestoupil k vám?'“ (Neh 6,3)

Základní otázka
Proč se často ti, kdo pracují pro Boha, setkávají s překážkami nebo 
s odporem proti jejich práci? Jak bychom se měli zachovat, setkáme- 
li se s odporem proti Božímu dílu?

Mladé děvče Tonia Valletová žije ze svých snů a cílů. Udávají směr jejímu 
snažení. Když jí byly 2 roky, přišla v důsledku rakoviny o zrak. Tato tragé
die ji však nezlomila. Tonia je velmi aktivní sportovkyně a je držitelkou 6 
rekordů v plavání nevidomých ve Spojených státech amerických. Byla také 
členkou dvou štafetových týmů, které dosáhly světových rekordů. „Nej
větším problémem pro mě bylo," říká Tonia, „naučit se plavat rovně. Musela 
jsem si vypěstovat smysl pro směr." Tonia vlastně plave z víry, ne z toho, 
co vidí. Je úspěšná právě proto, že ve své mysli „vidí“ cíl.

Nehemiášovo nadšení oslovilo obyvatele Judska a oni ve víře viděli 
obnovený Jeruzalém. Jejich víra jim pomohla překonat obtížné chvíle. Při 
studiu úkolu na tento týden se zamysli nad otázkou: Jaký cíl vidím já?
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2. Která skupina ochotně opravovala dva úseky městských hradeb? 
Neh 3,5.27 Jak jsou popsány první náznaky budoucího odporu vůči 
Nehemiášovu vedení?

„V každém náboženském hnutí jsou lidé, kteří sice nemohou popřít, že jde 
o Boží věc, přesto se však drží stranou... Bylo by pro ně dobře, kdyby si 
připomněli knihy vedené v nebi, ony knihy, v nichž... je zaznamenaná kaž
dá nevyužitá příležitost vykonat službu pro Boha; je v nich také zapsán na 
věčnou paměť každý skutek víry a lásky.“ (Proroci a králové, str. 419)
3. Jak jednáš, když je potřeba něco ve sboru udělat — jako Tekoitští, 

kteří ochotně pracovali, nebo jako jejich knížata, která se práce 
nechtěla účastnit? V čem vidíš zdroj Nehemiášova nadšení?

Protože část původního Jeruzaléma je zakryta pozdější výstavbou, není 
možné určit polohu jeruzalémských hradeb z Nehemiášovy doby. Odha
duje se, že hradby byly tehdy dlouhé 3,2-4,8 km. Nevíme však nic o jejich 
výšce. Celá 3. kapitola je svědectvím o organizované spolupráci při obnově 
Jeruzaléma. Lidé různého povolání — obchodníci (verše 31.32), řemeslníci 
(verš 8), chrámoví nevolníci (verš 26) i celé rodiny (verš 12) — spojili své 
úsilí, aby dílo dokončili.

Neh 3. kap. je pěkným příkladem spolupráce v církvi a růstu církve. 
(Srovnej s Luk 9,13.14; 10,20.) Lidé s různým schopnostmi byli organizo
váni do skupin a každá skupina měla určitý úkol. Týmová spolupráce byla 
nezbytná pro úspěšné dokončení stavebních prací.

1. Která skupina měla vedoucí postavení? Proč? Neh 3,1
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4. Jak snášíme kritiku a odpor, máme-li vznešený cíl, kterého chceme 
dosáhnout? Co se člověku může stát, nemá-li „smysl pro směr“, 
cílevědomost?

Díky archeologii můžeme dnes vědět, jaká postavení zaujímali Sanbalat, 
Tobiáš a Gesem (Gešem). Sanbalat byl místodržícím Samařska, Tobiáš byl 
amónský úředník ze vznešené rodiny pravděpodobně položidovského pů
vodu, Gesem byl králem Kedaru v Arábii a měl pod svojí vládou oblasti 
Moábu, Edómu a přístupové cesty do Egypta, Judsko bylo poddáno Perské 
říši, bylo však ze severu, východu a jihu obklopeno nepřátelskými národy, 
které mohly kdykoliv zahájit psychologickou válku, když už nemohly otevře
ně porušit Artaxerxovo pověření Nehemiášovi.

Sanbalatův výsměch Božímu lidu v přítomnosti jeho vojáků mohl snad 
jen zastrašit slabého vůdce. Ve skutečnosti tento výsměch byl zástěrkou. 
Sanbalat neměl právo změnit královské rozhodnutí a příkaz Nehemiášovi. 
Mohl jen doufat, že posměch oslabí Nehemiášovo rozhodnutí.
2. Jak odpověděl Nehemiáš na Sanbalatovy a Tobiášovy vyhrůžky? 

Neh 3,36.37 [4,4:5 král.] Jaké principy se z Nehemiášova chování 
můžeme jako křesťané naučit? Mat 26,47-50.67; 27,27-31.37-44; 
Luk 23,46

1. Jak reagovali nepřátelé Izraele na dílo obnovy jeruzalémských hra
deb? Neh 2,9.10.19; 3,33-35 [4,1-3 král.]

Výsměch a pohrdání se hluboce dotkly Nehemiáše, přesto však neodplácí 
stejným způsobem. Boží čest i pověst stavitelů byly pošpiněny. Modlí se 
k Bohu a získává odvahu. Nehemiášova modlitba připomíná modlitbu 
mučedníků z pozdějších dob: „Kdy už, Pane svátý a věrný, vykonáš soud 
a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ (Zj 6,10).
3. Jak je možné, že si stavitelé zachovali odvahu a pokračovali v prá

ci? Neh 3,38 [4,6 král.]

Boj proti pohrdání a posměškům
(Neh 3,33-38 [4,1-6 král.])



I

56

Úterý 16. listopadu

Nehemiáš mnohokrát slyšel zprávy týkající se hrozícího útoku (verš 6 [12 
král.]). Modlil se, a to mu pomohlo zachovat si odvahu (verš 3 [9 král.]). 
V tomto okamžiku však zastavil stavební práce a ozbrojil národ, rozdělil jej 
do skupin podle rodin. Skupiny pak postavil na nejslabší místa městského 
opevnění (verš 7 [4,13 král.]). Nařídil lidem, aby si připomněli, že jejich síla 
spočívá v Hospodinu a že mají bojovat za své bratry, syny a dcery, ženy 
a domy (verš 8 [14 král.]). Nehemiášovo rozhodné jednání připravilo nepřá
telskou alianci o okamžik překvapení, kterého chtěli využít. Nepřátelé se 
tedy prozatím vzdali svého plánu zaútočit na Jeruzalém.

2. Jakým způsobem pokračovali obyvatelé města v práci na obnově 
hradeb? Neh 4,9-15 [4,15-21 král.]

Slovní vyhrožování se nakonec změnilo v psychologickou válku, když se 
zbytky Filištínců (Azotští) připojily k nepřátelské alianci. Nyní byli Izraelci 
zcela obklíčeni nepřítelem: Samařané ze severu, Amónci z východu, Ara
bové na jihu a Filištínští na západě.

1. Jaký záměr měla nepřátelská aliance? Neh 4,1.2.5 [4,7.8.11 král.] 
Jakým způsobem na toto nové nebezpečí reagoval Nehemiáš? ver
še 3.7.8 [9.13.14 král.]

,,’Náš Bůh bude bojovat za nás.’ Nehemiášova jistota v božskou pomoc 
byla nakažlivá. On sám představil vznešený příklad nejen svému lidu, ale 
i nám, kteří bojujeme svůj pozemský zápas proti silám zla. Můžeme si být 
jisti, že Bůh bude za nás bojovat, jestliže budeme upřímně pracovat na 
jeho díle, jestliže se budeme snažit překonat satana, hřích a sebe sama, 
jestliže budou naše pohnutky čisté, naše důvěra pevná a naše zbraně bez 
poskvrny.“ (3 BC 411)
3. Zastrašování je jedna z „ohnivých střel“ satana (Efez 6,16). Nehe

miáš svým rozhodným jednáním dodával stavitelům odvahu. Jak si 
jako křesťan můžeš uchovat nadšení a odvahu v práci pro Pána?

Zmaření plánů k útoku (Neh 4,1-17 [4,7-23 král.])
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Neh 6. kap. popisuje tři pokusy o sabotáž a zradu zaměřené proti Nehe- 
miášovi. Nepřátelé usilovali o jeho život a snažili se zničit výsledky jeho 
práce.

Pokus č. 1: Neh 6,1-4. Pláň Ono (Ón) se nacházela asi 43 km seve
rozápadně od Jeruzaléma. Možná, že se Sanbalat a Gesem snažili Nehe- 
miášovi naznačit, že by si mohl v příjemném podnebí Onu odpočinout 
a přitom si s nimi pohovořit. Jednání s „místodržiteli" o vzájemných vzta
zích a potřebách jednotlivých správních okrsků, by pomohlo oslabit nepřá
telství. Zdálo se, že je to laskavá nabídka. Nehemiáš však uměl číst mezi 
řádky a odpověděl slovy, která uvádí náš základní text. Setkání by ho 
připravilo o vzácný čas. Pláň Ono se nacházela v hraniční oblasti Azot- 
ských a Samařanů a Nehemiáš cítil, že mu tito muži chtějí „provést něco 
zlého" — možná jej chtějí unést nebo zavraždit. Sanbalatovo naléhání 
svědčilo o jeho nekalých úmyslech.

Pokus č. 2: Neh 6,5-9. Gasmu (Gašmu) tvrdil, že prý Nehemiáš staví 
hradby proto, aby se prohlásil za krále. Sanbalat naznačuje, že se tato 
slova brzy donesou ke králi Artaxerxovi. Nehemiáš jako královský číšník 
znal dobře vrtochy a rozmary panovníka. Kdyby král obdržel takovou zprá
vu, Judsko by se stalo terčem králova hněvu.

Pokus č. 3: Neh 6,10-14. Semaiáš žil odloučeně možná proto, aby 
symbolicky zdůraznil své proroctví, že se někdo pokusí zavraždit Nehe- 
miáše a že by měl proto Nehemiáš hledat útočiště ve svatyni. Nehemiáš 
však nebyl knězem a takový čin by znamenal znesvěcení chrámu, které 
se trestalo smrtí.

„Kdyby Nehemiáš v této kritické době projevil sebemenší náznak stra
chu, mělo by to osudný vliv na morálku lidu... Jeden chybný krok a byl by 
ztracen, jeho vliv by se vytratil a dílo, ke kterému přilnul svým srdcem, by 
přišlo nazmar.“ (3 BC 419)
1. Co ti brání, aby ses zapojil do „stavby“ církve? V čem hledal Nehe

miáš posilu? Neh 6,9
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2. S kým se spojili někteří židovští šlechtici a jaký vliv to mělo na 
život národa v pozdějších letech? Neh 6,17-19

Měsíc elúl (Neh 6,15), 6. měsíc židovského náboženského kalendáře (sr
pen nebo září), ohraničuje období šesti měsíců, které uplynulo od doby, kdy 
Nehemiáš požádal krále, aby mu dovolil vrátit se do Jeruzaléma a obnovit 
město (Neh 2,3). Poslední dva měsíce byly naplněny horlivou činností, 
nezlomnou vírou, ale i obtížemi a odporem ze strany nepřátel.

Za 52 dní obnovili stavitelé téměř 5 km městských hradeb (Neh 6,15). 
Tento výkon byl dovršením trpělivé práce Ezdráše a těch navrátilců, kteří 
před lety vykonali velké dílo při obnově města, než jim Samařané a král 
Artaxerxes znemožnili pokračovat v práci (Neh 1,3; 4,1-17 [4,7-23 král.]).
1. Jak reagovali nepřátelé, když se dozvěděli, že byla dokončena ob

nova Jeruzaléma? Neh 6,16 (Srovnej s kap. 2,19.20.)

„Obhájci nepopulární pravdy musí očekávat odpor ze strany nepřátel 
pravdy; toto nepřátelství je často strašné a kruté, ale mnohem méně ne
bezpečné než skryté nepřátelství těch, kdo vyznávají, že slouží Bohu, 
zatímco v srdci jsou služebníky satana. Mnozí se navenek sjednocují 
v práci pro Boha, jsou však spojeni s Božím nepřítelem; jestliže něco kříží 
jejich plány nebo je někdo kárá za jejich hříchy, snaží se tito lidé získat 
přízeň nepřátel pravdy a odhalují jim všechny plány Božích služebníků... 
A tak tito muži dvojí mysli předstírají, že slouží Bohu, ale pak přecházejí na 
stranu nepřítele a slouží mu, jak to nejlépe vyhovuje jejich sklonům.“ (SW 
z 24. května 1904, komentář EGW)
3. Jak může člověk nechtěně způsobit zmatek a nejednotu ve spole

čenství? Jak lze zamezit vzniku nejednoty uvnitř sboru nebo cír
kve?
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Shrnutí
Nehemiáš a jeho spolupracovníci museli čelit promyšleným útokům nepřá
tel. Přesto se jim dílo obnovy Jeruzaléma podařilo. Jak je to možné? Mod
litba, vytrvalost a odvaha — to je tajemství jejich úspěchu. Stavěli s nadše
ním, neboť věřili, že Bůh odmění jejich víru.

3. Prostuduj si následující verše, které se týkají modlitby: Luk 6,12; Mat 
14,23; 26,35-46. Jak jednali v rozhodujícím okamžiku v Getsemanské 
zahradě učedníci a jak jednal Pán Ježíš? Proč?

2. Nehemiáš měl kladný vliv na druhé. Jaký vliv kolem sebe šíříš: (a) ve 
sboru, (b) ve svém nejbližším okolí? Jak jednáš, setkáš-li se ve sboro
vém společenství s nejednotou nebo spory?

Doporučené studium

K tomu, aby snesli úklady svých nepřátel, potřebovali Izraelci pevnou víru. 
Prostuduj si následující texty: Řím 10,17; 1 Kor 2,5; 2 Kor 5,7; Efez 6,13- 
16; Žid 11,1; Jak 1,3; 2,17. Co se z těchto veršů dozvídáme o povaze víry? 
V knize Proroci a králové si prostuduj druhou polovinu kapitoly „Stavitelé 
zdi“ (str. 420-423) a kapitolu „Úklady pohanů“ (str. 429-433).

„Vnášejte víru do svého jednání. Víra ulehčuje každé břemeno, odstra
ňuje každou námahu... Kráčejte ve víře cestou, kterou vám vyznačuje 
Bůh. Přijdou zkoušky, vy však jděte dál. To posílí vaši víru a uschopní vás 
pro další službu. Příběhy svátých dějin nebyly zapsány jen proto, abychom 
si je mohli přečíst a obdivovat je, ale proto, aby stejná víra, kterou byli 
naplněni Boží služebníci ve starých dobách, mohla působit i v nás. Pán 
chce působit neméně význačným způsobem i nyní všude tam, kde jsou 
věrná srdce, ochotná stát se vykonavateli Boží moci.“ (Proroci a králové, 
str. 114)

Diskusní otázky
1. Osobní útoky proti Nehemiášovi přišly v době, kdy mělo být už dílo 

obnovy dokončeno (Neh 6,1). Jakým způsobem Nehemiáš čelil těmto 
útokům? Jak jednáš ty, útočí-li někdo na tvoji práci nebo povahu?
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Základní text
„Hospodinu půjčuje, kdo se nad nemajetným smilovává, on mu odpla
tí za jeho dobročinnost.“ (Přísl 19,17)

Základní otázka
Proč apoštol Pavel tvrdí, že „kořenem všeho zla je láska k penězům" 
(1 Tim 6,10)? Proč se někteří křesťané obohacují na úkor druhých?

Giuseppe Garibaldi (1807-1882) byl známým bojovníkem za svobodu, kte
rý se snažil zbavit Itálii cizí nadvlády. Vlastnil malou farmu na ostrově 
Caprera ve Středozemním moři, kam odešel po letech aktivní služby trávit 
důchod. Jednou večer poslal své služebníky hledat ztracenou ovci. Asi 
o půlnoci, když jej muži žádali, aby odvolal pátrání, se Garibaldi rozhodl, že 
sám bude pátrat po ovci. Další den ráno jej služebníci nalezli spícího 
a v náručí držel ztracenou ovci.

Jedním ze zločinných skutků, které přivedly Izraelce do babylónského 
zajetí, bylo bezostyšné vykořisťování lidu jeho vůdci (viz Ezech 34,2-6; 
Mích 3,1-3). Místo aby se chovali jako citliví pastýři, tito vůdci „sdírali kůži" 
z Božího lidu a využívali jeho bezmocnosti. K Nehemiášovu překvapení se 
podobný způsob chování objevil i mezi jeho spolupracovníky. Při studiu 
tohoto úkolu přemýšlej nad otázkou: Jak se mohu zbavit pout materialis
mu, která mě někdy svazují?
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1. Vlastními slovy popiš situaci, která nastala mezi Božím lidem, bě
hem prací na obnově Jeruzaléma. Neh 5,1-4 Co bylo příčinou této 
situace?

Bohatí uskutečňovali v mezích zákona nemilosrdné a bezcitné náboženství: 
půjčovali peníze svým chudým bratřím, ale požadovali z půjček úroky nebo 
brali do zástavy půdu a majetek. Dokonce si brali za otroky i děti svých 
dlužníků.

„Zdálo se, že lidé nemají žádnou naději na zlepšení životních podmí
nek, že není žádné cesty, jak získat zpět svou půdu nebo děti, neměli 
žádný jiný výhled než ten, že budou stále otroky. Přesto ale pocházeli ze 
stejného národa a byli dětmi smlouvy stejně jako jejich úspěšnější bratři. 
Měli ke svým dětem stejnou lásku, jakou mají jiní. Jejich potíže nezpů
sobila lenost nebo marnotratnost. Byli donuceni vzít si půjčky kvůli neúro- 
dě a protože museli zaplatit vysoké daně." (SW z 3. května 1904, komen
tář EGW)
3. Jak jednáš, vidíš-li chudobu (a) ve své rodině, (b) v životě jiných? 

Proč Židé v době Ezdráše a Nehemiáš nevyřešili danou situaci po
dobným způsobem, jak to udělali první křesťané? Skut 4,32—37

Situace, která nastala, byla vejmi vážná, neboť došlo ke sporu uprostřed 
lidu v době, kdy se nepřátelé Židů snažili zabránit obnově města. „Jedna 
skupina lidí si stěžovala na velké rodiny, které nemůže uživit, jiní museli 
zastavit svůj majetek, aby mohli nakoupit potraviny, třetí skupina si musela 
vypůjčit peníze, aby měli na daně, a čtvrtá skupina se stala obětí lichvářů. 
Lidé trpěli ne pod cizími tyrany, ale od vlastních bratří." (3 BC 413)
2. Jak museli chudí řešit vzniklou situaci? Proč byl jejich úděl tak 

hořký? Neh 5,5
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3. Jak byla zákonem zabezpečena finanční pomoc chudým? 3 Moj 
25,35—40.47.48

Ezdrášův plán — schválený perským králem — měl obnovit teokratický 
systém podle Mojžíšova zákona (Ezdr 7,14.25.26). V neklidných dobách 
nebyla zřejmě ústřední autorita dostatečně silná, aby prosadila zákon.
1. O který všeobecný příkaz Mojžíšova zákona se opíraly další zákony 

týkající se péče o chudé? 5 Moj 15,7-11

2. Který zákon měl zajistit, aby chudí měli co jíst i v těžkých dobách?
3 Moj 19,9.10 (5 Moj 24,19-22; 2 Moj 23,10.11)

Bůh považoval Izraelce za členy svátého národa, proto měli odpovědnost 
jeden za druhého. Bylo zakázáno, aby jeden Izraelec půjčoval na úrok 
druhému příslušníku svátého lidu (5 Moj 23,21 [verš 20 král.]), neboť půjčka 
byla obvykle požadována v mimořádném případě a tehdy by platba úroku 
způsobila dlužníkovi velké potíže. Braní zástav se řídilo přísnými pravidly 
(5 Moj 24,10-13). Vykořisťování člověka v nouzi bylo zakázáno (5 Moj 
24,14—22), protože to bylo porušením zásady bratrství; v národě, který Bůh 
vyvolil, si měli být všichni před Bohem rovni bez ohledu na jejich spole
čenské postavení.

4. Jak rozpoznáš člověka, který skutečně potřebuje tvoji pomoc?
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1. Jak Nehemiáš jednal, když slyšel křik lidu proti jejich bratřím? 
Neh 5,6.7

Nehemiášova řeč přivedla knížata do rozpaků. Poukázal jim na to, že ti, 
kdo byli vykoupeni z otroctví u pohanů, jsou kvůli dluhům prodáváni zpět do 
otroctví svými bohatšími spolubratry. Boží lid by měl představit pohanům 
lepší příklad! Nehemiáš se sám ztotožňuje s vedoucími a knížaty; verš 10 
doslova říká: „Také já, moji bratři a moji služebníci jim půjčujeme stříbro 
a obili.“ On a jeho skupina pravděpodobně nevyžadovali úrok, nyní však cítí 
skutečnou velikost problému, do kterého se mnozí lidé dostali.

Výraz „stý díl peněz“ (Neh 5,11 král.) chápou někteří vykladači tak, že 
se jedná o úrokovou míru při půjčkách, asi 12 procent ročně. Jiní se do
mnívají, že se výraz vztahuje na příjem plynoucí věřitelům z majetku, který 
jim byl dán do zástavy.
3. „Bylo mi ukázáno, že vedoucí v našich institucích by měli myslet 

na to, že nebeský Bůh je tím nejvyšším vedoucím. V jakémkoli od
větví práce musí být všechny obchodní transakce prováděny čest
ně. Je nutno zachovat pořádek, ale s řádem se musí pojit i soucit, 
milosrdenství a shovívavost.“ (5 T 559)

Nehemiáš věděl, že odsouzení nebo kritika zřídka — pokud vůbec — moti
vují druhé k správnému jednání. Proto ovládl své pocity a promýšlel různé 
způsoby řešení.

Někteří učenci se domnívají, že hebrejský termín překládaný slovem 
„úrok“ (Neh 5,7,10) není obvyklé slovo používané pro „lichvu“. Lidé si 
možná nestěžovali na vysoké úroky, ale na to, že si museli půjčovat 
peníze a dávat do zástavy půdu a domy. Přitom vlastně nemohli využívat 
svůj majetek, a proto nebyli schopni splácet své dluhy věřitelům.
2. Jaké řešení navrhuje Nehemiáš a jak zdůvodňuje svůj návrh?

Neh 5,8-11

Nehemiášův návrh (Neh 5,6-11)
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Středa 24. listopadu

Krize, která by mohla rozbít národ a vystavit jej posměchu nepřátel, byla 
odvrácena. Kdyby byl Nehemiáš čekal, až se problém „vyřeší sám", možná 
by došlo k občanské válce. Jeho ochota okamžitě jednat, napravit křivdy 
a povzbudit lid k dobročinnosti a lásce pomohla zachránit situaci.
3. Proč někteří křesťané tvrdí, že není možné uplatňovat křesťanské 

zásady v obchodě? Jak bys odpověděl na tento názor?

1. Jakým způsobem odpověděli vedoucí a knížata na Nehemiášovu 
výzvu? Neh 5,12

Když Duch Boží zasáhne srdce člověka, zbaví ho sobectví a vede jej k to
mu, aby se o své bohatství podělil s těmi, kdo mají málo. Vede jej také 
k tomu, aby se snažil napravit i minulé křivdy. Zacheus jednal (Luk 19,8) 
podobně jako vedoucí a knížata v době Nehemiáše, kteří veřejně slíbili, že 
vrátí domy a půdu těm, komu byly vzaty jako zástava, a nebudou poža
dovat žádné peníze zpět.

„Křesťan si má ve svém každodenním jednání počínat tak, jak si počínal 
náš Pán. Každým činem má ukazovat, že jeho učitelem je Bůh. 'Svatost 
Hospodinu' má být napsáno v denících, účetních knihách, na účtech 
a směnkách...

Jestliže jsme poškodili druhé nějakým nespravedlivým jednáním, jestli
že jsme někoho ošidili nebo podvedli, i kdyby to bylo v mezích zákona, 
měli bychom vyznat svou nepravost a napravit ji, pokud to jen je v našich 
silách. Je spravedlivé vrátit nejen to, co jsme vzali, ale přidat i patřičný 
výnos, který by věc, jež byla v našem vlastnictví, za tu dobu vynesla, 
kdyby s ní bylo správně a moudře nakládáno.“ (Touha věků, str. 386)

2. Jakým symbolickým činem Nehemiáš podtrhl vážnost přísahy, kte
rou se zavázali vedoucí a knížata? Jak na to odpovědělo shromáž
dění lidu? Neh 5,13
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Nehemiáš měl srdce pastýře. Citlivě vedl a staral se o svěřený lid. Nechtěl 
využívat jejich postavení, raději se sám oddal službě v jejich prospěch. 
Nehemiáš představuje vynikající příklad vedoucího: sebeobětavého, půso
bivého a úspěšného. Přemýšlej o jeho vlastnostech a o vlastnostech Pána 
Ježíše.
2. Přestože Nehemiáš neuplatňoval nárok na místodržitelské příjmy, 

udržoval na svůj náklad pohostinný dvůr. Myslíš si, že se vychlou
bal, když připomíná, co všechno učinil pro svůj lid? Můžeš v jeho 
řeči nalézt nějakou vyšší pohnutku? Neh 5,17-19

Pohostinnost a štědrost jsou prostředky, kterými můžeme oslovit druhé 
a přivést je k Spasiteli. „Blížíme se k závěru času, kdy satan sestoupil s ve
likým hněvem, neboť ví, že mu zbývá krátký čas... Náš veliký Pán nám 
zanechal výzbroj, abychom mocně postupovali vpřed. Nekonáme ani dva
cetinu toho, co bychom mohli vykonat, kdybychom byli probuzeni. Dílo je 
zdržováno pohodlností a nedostatkem sebezapření, jejichž příklad nám 
představil náš Spasitel.“ (3 T 407)
3. Mnozí lidé jsou dnes citliví, pokud jde o jejich osobní práva. Málo 

se však hovoří o odpovědném sebezapření. Jaké pohnutky vedly 
Nehemiáše k sebezapíravému životu?

Jedno staré přísloví říká: „Moc kazí člověka a absolutní moc kazí člověka 
absolutně.“ Jak pravdivá jsou tato slova! Málo lidí — dokonce i v církvi —je 
schopno mít správný vztah ke svému postavení, moci a výhodám, které 
souvisí s tímto postavením. Židovská knížata a vedoucí se poddali hrabi
vosti, kterou jim umožnilo jejich postavení. Příklad Nehemiáše stojí v ost
rém protikladu k nim.
1. Jaké postavení obdržel Nehemiáš spolu s povolením k obnově Je

ruzaléma? Neh 5,14 Kterých výhod svého úřadu se ochotně vzdal? 
Neh 5,14-16
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Nepoctivé a tvrdé jednání ohrožovalo úspěch stavebních prací i celkové 
prosperity národa. Ze zkušenosti izraelského lidu je zřejmé, že obchodní 
vztahy a jednání neleží mimo naše náboženství; naopak, náboženství 
a morálka mají určovat naše chování jak v obchodě či podnikání během 
týdne, tak i v Božím domě v sobotu. Křesťan se má řídit .zlatým pravidlem“ 
(viz Mat 7,12). Začátek soboty 16.08

4. Jakým způsobem se Nehemiáš snažil zabránit vzniku kritické situace 
v národě? Jak máme jednat, hrozí-li podobná situace i našemu spole
čenství?

2. Najdi shodné myšlenky mezi 5 Moj 15,7-11 a „zlatým pravidlem“ uvede
ným v Mat 7,12. (Viz také 3 Moj 19,18.)

3. Nehemiáš neodsuzoval ty, které si přál změnit. Jaký dopad by měl tento 
způsob jednání na růst tvého sboru?

Doporučené studium

Když Izraelci opravovali jeruzalémské hradby, došlo k vážné situaci: bohatí 
začali utlačovat chudé. Jaká podobná situace se přihodila v prvotní církvi 
a jak byla nakonec vyřešena? Skut 6,1-7 Prostuduj si následující texty 
a vysvětli, proč je důležité starat se o chudé: Mat 19,16-22; 25,31—46; 
Iz 58,1-11.

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Proti vydírání a lichvě" 
(str. 424-428).

„Zvyky tohoto světa nemají být měřítkem pro křesťana. Křesťan nemá 
ani v nejmenším napodobovat jejich bezohledné jednání, podvádění a pře- 
dražování. Každý nespravedlivý čin proti člověku, i kdyby to byl ten největ
ší hříšník, je přestoupením 'zlatého pravidla'. Každé zlo spáchané na Bo
žích dětech je zlem spáchaným na samotném Kristu... Každý pokus 
zvýhodnit sebe na úkor nevědomosti, slabosti nebo neštěstí druhého je 
zaznamenán v nebeských knihách jako klam.“ (SW z 10. května 1904, 
komentář EGW)

Diskusní otázky
1. Jakým způsobem můžeš ty nebo tvůj sbor pomoci chudým ve vašem 

okolí?
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Základní text
„Přicházeli a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, 
který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zacho
vávat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva 
a jeho nařízení.“ (Neh 10,30 [verš 29 král.])

Základní otázka
Proč je nezbytné, aby si křesťan čas od času připomínal své zkuše
ností s Bohem?

V roce 1989 tým lékařů ve Švédsku úspěšně transplantoval několik tisíc 
zárodečných mozkových buněk do mozku pacienta, který trpěl Parkinso- 
novou chorobou. Implantovaná zárodečná tkáň snadno roste a tělo pacien
ta ji bez obtíží přijímá. V takovém případě buňky vytvářejí a uvolňují dopa- 
min, což je chemická látka nezbytná pro správný pohyb svalstva. Pacient, 
který předtím nebyl schopen chůze, se po tomto zákroku mohl sám pustit 
do opravy svého domova.

Působením Ducha svátého může „zaseté slovo“ (Jak 1,21) obnovit du
chovní život. To se také stalo v prvních měsících, když Nehemiáš zastával 
úřad místodržitele. Zatímco stavitelé pracovali na obnově Jeruzaléma, Bo
ží Duch pracoval na obnově stavitelů! Přemýšlej tento týden nad násle
dující otázkou: V čem potřebuje můj duchovní život obnovu?
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Předcházejících 13 let Ezdráš vyučoval lid Božímu slovu. Nyní se začínají 
ukazovat první výsledky jeho působení. Lidé sami chtějí, aby jejich duchov
ní vůdce předčítal z knih Mojžíšových (Neh 8,1). Novoroční slavnost je také 
označována jako svátek troubení. Zvuk trubek upozorňoval lid na blížící se 
Den smíření.

Třináct mužů — pravděpodobně kněží —, kteří stáli s Ezdrášem (verš 
4), se střídalo ve čtení Zákona. Dalších třináct mužů (verš 7) byli pravdě
podobně levité, kteří stáli nebo se pohybovali mezi ostatními lidmi a vy
světlovali jim smysl toho, co slyšeli. Shromáždění trvalo asi 5 nebo 6 ho
din (verš 3) a je pravděpodobné, že se čtení střídalo s výkladem, při 
kterém lidé seděli.
2. Jak toto veřejné studium Písma ovlivnilo lid? K čemu vyzvali Nehe- 

miáš, Ezdráš a levité ostatní lid? Neh 8,5.6.9-12

Ihned poté, co byla dokončena stavba jeruzalémských hradeb, se lidé shro
máždili v městě k novoroční slavnosti. Za několik dní budou slavit Den 
smíření a dožínkovou slavnost stánků. Oslava těchto dvou svátků byla nej
větší duchovní událostí v době, kdy byl Nehemiáš místodržitelem.
1. Jakým způsobem slavili Židé Nový rok? 3 Moj 23,14.25; Neh 8,1-5

Lítost nad hříchem má své místo v našem životě, ale středem biblického 
náboženství je Boží dobrota. Nehemiáš vyhlásil: „Netrapte se! Radost 
z Hospodina bude vaší záštitou“ (Neh 8,10).

„Ti, kdo přebývají v Kristu, budou štastní, veselí a radostní v Bohu.“ (4 T 
626)
3. Proč je „zkroušené srdce“ nutným předpokladem duchovní obno

vy? Žalm 51,19 Jak na tvé srdce působí studium Písma?
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Studium Zákona začalo na Nový rok a pokračovalo i během slavnosti Stán
ků. Vypadalo to jako velké stanové shromáždění: lidé bydleli v přístřešcích 
(Stáncích) vyrobených z větví a navštěvovali bohoslužby, při kterých kněží 
a levité předčítali a vysvětlovali Boží slovo. Izraelci se opět stali lidem Pís
ma. Ezdráš a Nehemiáš pochopitelně nemysleli, že by lid měl uctívat knihu, 
ale že by národ měl horlivě následovat svého Stvořitele a Vykupitele, o kte
rém Boží slovo hovoří. Pán Ježíš o mnoho let později řekl: „Slova, která 
jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život" (Jan 6,63). Slovo Boží, pokud je 
studujeme a přijímáme za své, mění a posiluje náš duchovní život.
3. Jak často a do jaké hloubky studuješ Boží slovo?

Při studiu Zákona si „představitelé rodů" uvědomili, že by se měli vrátit 
k zachovávání svátku Stánků. První židovští navrátilci tento svátek slavili 
před 90 lety (Ezdr 3,11). Pravděpodobně jej však nezachovávali správným 
způsobem.

2. Jak prožili Izraelci sedm dní toho svátku? Neh 8,16-18

Následujícího dne po novoročním svátku se představitelé rodů opět shro
máždili ke čtení a výkladu Písma (Neh 8,13). Předchozí den se ostatní lid 
po bohoslužbě rozešel do svých domovů. Bible se na tomto místě nezmi
ňuje o oslavě Dne smíření, ale „v stanovený čas — desátého dne sedmého 
měsíce — se konaly slavnostní služby Dne smíření podle přikázání Božího.“ 
(Proroci a králové, str. 435)
1. Který svátek se vůdci národa rozhodli opět zachovávat a jak se na 

něj připravovali? Neh 8,14.15



Pokání, vyznání a chvála (Neh 9,1—6)
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Úterý 30. listopadu

Proč lid vyznával i „nepravosti otců“ (verš 2)? Nesmíme zapomenout, že se 
jednalo o shromáždění zástupců celého národa. Celý národ tak činil pokání 
a rozhodoval se pro lepší život. Při tomto shromáždění si připomínali příčiny 
jejich utrpení v minulosti i přítomnosti. Uvažovali o tom, čeho se mají v bu
doucnu vyvarovat, pokud chtějí žít lépe. Uvědomovali si, že jsou vinni 
stejnými hříchy jako jejich předkové a že takové jednání musí opustit. Při
tom si také uvědomili velikost Boží trpělivosti a milosti vůči jejich národu.
2. Těchto zvláštních bohoslužeb se zúčastnily dvě skupiny levitů. Co 

obě skupiny dělaly? Neh 9,4.4 Co je obsahem písně, kterou lid při 
této příležitosti zpíval? verše 5.6

Dva dny po slavnosti Stánků se Židé oddělili od svých pohanských přátel, 
oblékli si žíněná roucha a objevili se před dřevěným lešením, které se 
používalo pro bohoslužby. Toužili vyznat své hříchy. Toto shromáždění bylo 
zvláštním shromážděním, při kterém chtěli být Izraelci sami se svým Bo
hem. Jejich pohanští přátelé by je nepochopili a jejich přítomnost by odvá
děla pozornost lidí od sebezpytování a pokání.
1. Jak toto shromáždění probíhalo? Neh 9,2.3

O první skupině levitů je řečeno, že „velmi hlasitě úpěli k Hospodinu“; prav
děpodobně ukončovali chvíli veřejného vyznání a modlitby, zatímco ostatní 
lidé klečeli. Potom druhá skupina levitů vyzvala lid, aby povstal a písní 
chválil Boha.
3. Jak projevuješ svoji vděčnost za to, co Bůh pro tebe vykonal? Čím 

Jsou pro tebe chvíle společného zpěvu ve shromáždění?



Vzpomínka na Boží dobrotu (Neh 9,7-35)
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Izraelský národ stále odmítal příliv Boží lásky. Lidé, které vedl Ezdráš a Ne- 
hemiáš, nebyli naživu, když jejich předkové zhřešili. Jedině ryzí pokání 
však mohlo zabránit, aby se nenechali svést svými sklony a neopakovali 
hříchy svých předků.
3. Jak vypadá pravé pokání? Proč není správné obviňovat Boha nebo 

jiné lidi za naše chyby?

Většina vykladačů považuje verše Neh 9,7-35 za modlitbu Ezdráše, neboť 
do předcházejícího 6. verše vkládá Septuaginta (řecký překlad Starého 
zákona) frázi „a Ezdráš pravil". Ellen Whiteová píše, že tato pasáž zazna
menává vyprávění vůdců o dějinách Izraele. (Viz Proroci a králové, str. 
436.) Tyto verše jsou vyprávěním i modlitbou současně. Verše Neh 9,7-35 
lze rozdělit do dvou následujících částí:

Část 1: Verše 7-25 popisují Boží vedení při formování národa. Vzpo
mínka na Boží vedení pomáhá odstranit soběstřednost a sobectví lidské 
povahy. Ellen Whiteová píše: „Pokud jde o budoucnost, nemáme se čeho 
obávat, ledaže bychom zapomněli, jak nás Pán (v minulosti) vedl“ (TM 
31).

1. Verše 15-25 popisují Boží požehnání, které Izrael prožíval při útěku 
z Egypta a při putování po poušti. Hovoří také o hříších Izraele. 
O které hříchy se jedná?

Během svého zázračného putování Izraelci obdrželi vše („nic jim nescháze
lo", verš 21), ale nevážili si ničeho. Nakonec dostali nezasloužené a štědré 
dědictví „plné všelijakých dobrých věcí“ (verš 25).

Část 2: Verše 26-35 se zaměřují na období soudců a králů a na to, jak 
Izrael zabíjel proroky, kteří se snažili přivést lid zpět k Bohu (verše 26.30). 
Verš 32 hovoří o tom, že Bůh dopustil, aby Asýrie vládla nad izraelským 
národem.
2. Izraelci neobviňovali Boha za jejich minulost. Co uznávají v závěru 

své modlitby? Neh 9,33
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Nakonec Izraelci uznali, že se jako národ nacházejí v bídném stavu. Nyní 
jsou otroky v zemi, která byla kdysi jejich vlastnictvím. Jejich země je pod 
nadvládou cizích králů, kteří bohatnou na jejich úkor.

1. Jakou dohodu se rozhodli Izraelci sepsat a uzavřít? Co bylo obsa
hem dokumentu? Neh 9,36-10,2 [verš 1 král]; Neh 10,30 [verš 29 
král.]

Navzdory orientálním zvykům se slavnostního slibu zúčastnily ženy i dos
pělé děti, a tak se smlouva stala nejen národní, ale i rodinnou záležitostí.

„Nehemiášovo úsilí obnovit službu pravému Bohu bylo korunováno 
úspěchem. Pokud lidé budou věrni přísaze, kterou slíbili, pokud budou 
poslušní Božího slova, potud bude Hospodin plnit své zaslíbení a bude jim 
bohatě žehnat...

Každé pravé obrácení k Hospodinu vnáší do života trvalou radost. Když 
se hříšník poddá vlivu Ducha svátého, poznává rozdíl mezi svatostí velké
ho Zpytovatele srdcí a svojí hříšností a poskvrněním... Může se radovat, 
vědom si odpuštěných hříchů, v lásce odpouštějícího nebeského Otce.“ 
(Proroci a králové, str. 437)

3. Které hodnoty stavíš ve svém životě na první místo? Kdybys měl 
s Bohem uzavřít písemnou smlouvu, co by obsahovala?

„Tirsata“ (Neh 10,1 král.) je perské slovo, které znamená „místodržící“ (viz 
Neh 10,2 ekum. překlad). Sedechiáš (Sidkijáš) byl pravděpodobně Nehe- 
miášův tajemník.

Lidé byli tak rozhodnuti sloužit Bohu, že to chtěli vyjádřit písemně. 
Chtěli svůj slib sepsat a podepsat. 84 významných občanů připojilo na 
dokument své pečetě. Smlouvu podepsalo i 21 představitelů kněžských 
rodin (Neh 10,3-9 [verše 2-8 král.]) společně se 17 představiteli levit- 
ských rodin (verše 10-14 [verše 9-13 král.]).

2. Jak vyjádřili ostatní svoji touhu uzavřít s Bohem tuto slavnou 
smlouvu? Neh 10,29.30 [verše 28.29 král.]
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Shrnutí
Celý izraelský národ se zúčastnil bohoslužeb, které probíhaly sedmé
ho měsíce: Nový rok, Den smíření a slavnost Stánků. V těchto dnech horli
vého studia Písma si Izrael připomínal svoji dějinnou zkušenost. Lidé 
vyznávali své hříchy, obnovovali smlouvu s Bohem a celý národ prožíval 
duchovní oživení. Podobnou zkušenost mohou prožít i dnešní křesťané, 
budou-li s modlitbou studovat Písmo a opustí-li své hříšné jednání.

2. Jak často si připomínáš Boží vedení ve svém životě? Které zkušenosti 
s Bohem tě obzvlášť posílily?

3. Má smysl „kolektivně" uznat chyby našich duchovních předchůdců, .vy
znat hříchy a špatné sklony našeho života a vstoupit s Bohem do nové
ho vztahu?

Doporučené studium

Jaký význam má v životě věřícího vyznání a pokání? Přísl 28,13; 1 Jan 1,9; 
Luk 13,5; Skut 3,19 Prostuduj si podobenství o marnotratném synu (Luk 
15,11-24) a přemýšlej o Boží ochotě přijmout naše pokání.

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Vyučování zákonu Boží
mu" (str. 434-437).

„Jak mnoho se mýlí ti, kdo se domnívají, že vyznání hříchu poškodí 
jejich důstojnost a zmenší jejich postavení mezi bližními. Mnozí, kteří se 
drží tohoto omylu a přitom vidí své hříchy, nejsou schopni je vyznat a ra
ději si nevšímají zla, které způsobili druhým, zla, které velmi ztrpčuje jejich 
vlastní život a smutně poznamenává životy druhých. Vyznání hříchů nepo
škodí vaši důstojnost. Padněte na Skálu, pokořte se a Kristus vám dá 
pravou, nebeskou důstojnost. Kéž nikomu nebrání jeho pýcha, samolibost 
nebo samospravedlnost v tom, aby vyznal svůj hřích... Nezatajujte nic 
před Bohem a neopomeňte vyznat své pády svým bratřím.“ (1 SM 326. 
327)

Diskusní otázky
1. Jak konkrétní máme být ve svém vyznání? Jak rozumíš verši Jak 5,16?
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Neh 7. kapitola; 10,31-40 [verše 30-39 král.]; 11.-13. kapi
tola

Základní text
„Dům svého Boha neopustíme.“ (Neh 10,40 [verš 39 král.])

Základní otázka
Jaký je rozdíl mezi oživením a reformací? Může mít reformace úspěch 
i bez oživení a naopak? Jak lze dosáhnout oživení i reformace?

„Prožila jsem tragickou událost a pak přišel infarkt,“ vypráví čtyřicetiletá 
Jana o svém životě. „Můj život se ale změnil o 180 stupňů." Přestala kouřit, 
snažila se zhubnout a nakonec shodila asi 27 kg. Omezila denní příjem 
soli, tuku a cholesterolu a začala pravidelně cvičit. „Poprvé ve svém živo
tě,“ říká, „jsem poznala, co je to být zdravá.“

Aniž o tom věděla, stala se Jana „reformátorkou“. Zavedla ve svém 
způsobu života určité reformy a pak poznala něco, co předtím nezažila. 
Mnozí lidé se vyhýbají myšlence na „reformu“. Toto slovo pro ně znamená 
nepřirozené omezování, askezi, která znehodnocuje a podceňuje dobrý 
život. Ve skutečnosti nás však ona „reforma“ přivádí do souladu s Boží vůlí 
v oblasti tělesné, duševní i duchovní a přináší do našeho života skutečnou 
radost. Při studiu úkolu na tento týden přemýšlej o tom, co bys mohl 
reformovat a změnit ve svém životě.
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Dodržet slib daný Bohu 
(Neh 10,31-40 [verše 30-39 král.])

V závěru 10. úkolu jsme hovořili o obnově smlouvy s Bohem. Tento týden 
se budeme zabývat jednotlivými sliby, které lid veřejně vyslovil při této 
mimořádné příležitosti.
1. Uveď první 4 sliby, ke kterým se lid přísežně zavázal. Neh 10,30-32 

[verše 29-31 král.]

Slib, že budou platit výdaje na chrám, je znamením jejich rostoucí duchovní 
zralosti. Knéží byli ve starověku podporováni desátky a stejně tomu je v cír
kvi i dnes. (Viz 1 Kor 9,8-14.) Věrnost Bohu a jeho církvi zahrnuje i přiná
šení „úplných desátků do (Božích) skladů“ (Mal 3,10).
3. K čemu se tedy lid nakonec zavázal? Neh 10,40 [verš 39 král.]

4. Jak přispíváš k pokrytí výdajů svého sboru? Můžeš opravdu říci: 
„Neopustím dům svého Boha“?

Jednalo se o reformy v oblasti manželství, zachovávání soboty, správy pů
dy a obchodu. Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto změny nepřinesou 
Izraelcům ani bohatství, ani štěstť._ Boží slovo nás však ujišťuje: „Hojný 
pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon“ (Žalm 119,165).

„Bůh od nás nepožaduje, abychom se vzdali něčeho, co slouží k naše
mu dobru. Vším, co koná, sleduje Bůh blaho svých dětí. Kéž by všichni, 
kdo si ještě nevyvolili Krista, došli k poznání, že jim Kristus může nabíd
nout něco mnohem lepšího, než o co usilují sami! Člověk páchá sám 
největší bezpráví a dopouští se největší nespravedlnosti vůči sobě, když 
smýšlí a jedná proti vůli Boží. Nelze najít opravdovou radost na cestě, 
kterou zakazuje ten, jenž ví, co je pro nás nejlepší, a jenž chce jen dobro 
svého stvoření." (Cesta ke Kristu, str. 33)
2. K jaké podpoře (a) chrámových služeb, (b) kněží a levitů se lid 

zavázal? Neh 10,33-39 [verše 32-38 král.]

ri
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PondélL6.^proglnce kok

Nehemiáš si byl plně vědom, že se několik významných rodin spojilo pro
střednictvím manželství s některými nepřáteli (Neh 6,17-19). Člověk 
z takové rodiny se mohl snadno stát zrádcem.

Za normálních okolností se městské brány otevíraly při východu a zaví
raly při západu slunce. Avšak v momentální nebezpečné situaci Nehe- 
miášovy rozkazy zřejmě znamenaly, že se brány mají otevírat později 
a zavírat dříve. Nehemiáš také vytvořil bezpečnostní jednotku z vybraných 
civilistů, takže město bylo stále pod ochranou. „Hrad“ (verš 2) pravdě
podobně označuje chrámovou pevnost na severní straně posvátného 
okrsku. „Stráže (verš 3) byly rozděleny do hlídek, které měly službu jistý 
počet hodin během dne i v noci“ (3 BC 422).
2. Který další problém musel Nehemiáš vyřešit a jak to udělal? Neh 

7,4.5; 11,1.2

Lidé, kteří se vrátili z Babylóna, raději bydleli v blízkosti svých polí než 
v troskách Jeruzaléma. Nyní však, když hradby byly opraveny, Jeruzalém 
mohl opět sloužit jako hlavní město. Vůdcové národa (Neh 11,1), někteří 
Judovci a Benjamínovci (verš 4), mnoho kněžských a levitských rodin 
i vrátných (verše 10.15.19) se dobrovolně rozhodlo, že se usadí ve městě. 
K odhadu počtu obyvatel použil Nehemiáš zcela určitě starého seznamu, 
který sepsal Zorobábel (Ezdr 2,1-70), a požádal desetinu z nich, aby se 
opět usadili v Jeruzalémě.
3. Jména křesťanů jsou zapsána v „seznamu“, který se nachází v ne

beském Jeruzalémě (viz Žid 12,22-24). Co pro tebe tato skutečnost 
osobně znamená (viz Luk 10,20)? Co můžeš dělat pro to, aby tvé 
jméno v tomto seznamu zůstalo (viz Zj 3,5)?

1. I když byla dokončena stavba městských hradeb a bran, ozbrojený 
odpor proti Židům byl neustále živý. Jaká bezpečnostní opatření 
zavedl Nehemiáš ve městě? Neh 7,1-3
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Zajištění a obnova chrámových služeb 
(Neh 12,1-26.44-47; 13,1-3)

Izraelci uzavírali manželství s neobrácenými Amónci a Moábci a děti 
z těchto manželství zapomněly hebrejsky, a proto nebyly schopny rozumět 
ani hebrejskému Písmu (Neh 13,23.24). Přesto, kdyby někdo z Amónců či 
Moábských přišel jako obrácený člověk (tak to bylo v případě Rút 
Moábské), tento člověk by zjistil, že Boží dům je skutečně „domem modlit
by pro všechny národy“.
3. Osobní oživení a reformace zahrnují oddělení se od hříchu. Toto 

Izraelci učinili tím, že se oddělili od pohanů. Kterých hříšných způ
sobů se musíš zbavit, abys mohl prožít oživení svého duchovního 
života?

Poté, co se lidé rozhodli podporovat chrám a jeho zaměstnance, ustanovil 
Nehemiáš systém, který by toto nejlépe umožňoval.

Je pravděpodobné, že Nehemiáš používal seznamy kněží (Neh 12,1- 
7.12-21) jako podklad pro rozdělování desátků (viz Neh 10,39 [verš 38 
král.]). Seznamy obsahují 21 nebo 22 jmen rodů a možná, že chtěl Nehe
miáš organizovat kněze do 24 služebních tříd, které král David kdysi usta
novil pro chrámovou bohoslužbu (viz 1 Par 24,1-19; Luk 1,5).
1. Jak byl celý systém podpory chrámu organizován? Neh 12,44—47

Nehemiáš vybral ty, kdo budou dohlížet na uskladňování a rozdělování 
desátků a darů mezi kněze, zpěváky a vrátné od chrámových bran.
2. Jak se národ snažil odstranit vliv svých pohanských sousedů? Neh 

13,1-3 Jak lze sladit příkaz, že Amónec a Moábec „nesmí nikdy 
vstoupit do Božího shromáždění“, s Božím výrokem, že jeho dům 
bude „domem modlitby pro všechny národy“ (Iz 56,7)?



Posvěcení hradeb (Neh 12,27-43)
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Reformace a oživení působí radost. Kněží a levité se shromáždili, aby očis
tili a posvětili sami sebe, lid, brány a hradby. Tento obřad symbolizoval 
očištění člověka od hříchu — nutný krok k tomu, aby došlo k pravé reforma
ci a probuzení.
2. Popiš událost, ke které pak došlo. Neh 12,31-40

Nezdá se radost, jak ji popisuje Nehemiáš, poněkud zvláštní? Možná je to 
způsobeno tím, že mnozí z nás si myslí, že nejšťastnějším je ten, kdo 
získává a kdo je úspěšný. Ale Nehemiáš i apoštol Pavel věděli, že radost 
má duchovní charakter.

„'Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se' (Filip 4,4). Bude- 
me-li hlídat svá slova, aby z našich rtů neuklouzlo nic než laskavost, doka
zujeme tím, že se připravujeme na to, abychom se stali členy nebeské 
rodiny." (MM 213)
4. Lidé obvykle posvěcují neživé objekty, např. kostely, sbory, hrad

by, pouze jednou. Proč je nutné, abychom neustále posvěcovali 
sami sebe?

1. Která slova nebo fráze v Neh 12,27 naznačují, že lidé při posvě
cování hradeb prožívali radost?

Představ si, že jsi v zástupu, který sleduje velký průvod světských i nábo
ženských vůdců. Jedna skupina (sbor) jde podél hradeb jedním směrem, 
zatímco druhá jí jde naproti. Slyšíš zvuk slavnostních fanfár. Když se obě 
skupiny setkávají u východní zdi naproti chrámu, sestupují na chrámové 
nádvoří, kde pokračují v chválení Hospodina a obětují oběti chvály (verše 
40-43). Tato radostná událost je tak odlišná od příležitosti, kdy byl před 
90 lety pokládán základní kámen chrámu (Ezdr 3,11-13)!
3. Vzájemně porovnej verše Neh 12,43 a 12,27, které popisují začátek 

a konec slavnosti posvěcování. Ve verši 43 si povšimni slov a frází, 
které popisují radost. #



Nehemiáš podruhé místodržitelem (Neh 13. kap.)
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roslnceBRsni

Dvanáct let spravoval Nehemiáš Judsko (Neh 5,14; 13,6). V 32. roce vlády 
Artaxerxa (433/432 př. Kr.) se však na nějakou dobu vrátil na královský 
dvůr. V době jeho nepřítomnosti se sliby, které Izraelci dali, zhroutily jako 
hrady z písku. Když se Nehemiáš vrátil, našel nevěrné jednání v těchto 
oblastech: (1) chování kněží, (2) desátky, (3) svěcení soboty a (4) manžel
ství.

1. Chování kněží (Neh 13,4-9). V době jeho nepřítomnosti velekněz 
Eliasib poskytl v chrámovém komplexu ubytování Tobiášovi — Amónovci, 
který pohrdal Bohem.
1. Jak Nehemiáš reagoval na tuto situaci? Měl na to právo? Neh 13,8.9

2. Desátky (Neh 13,10-13). „Zatímco se vina za znesvěcení chrámu 
týkala především kněžské třídy, zadržování desátků se týkalo hlavně vůd
ců a knížat. Jako vůdcové národa dali špatný příklad ostatním lidem a byli 
zvlášť odpovědni za žalostný stav národa.“ (3 BC 450)

Desátky byly velmi důležité, protože chrámové sjužby symbolicky uka
zovaly na Mesiáše. Bez těchto bohoslužeb by byli Židé ve velkém nebez
pečí, že zapomenou na jeho příchod.

3. Svěcení soboty (Neh 13,15-22). Nehemiáš připomíná lidu, že poru
šování čtvrtého přikázání předchozími generacemi způsobilo, že se lid 
dostal do babylónského zajetí (verš 18). Srovnej s následujícími texty: Jer 
17,21-27; Ezech 22,8.26; 23,38.

4. Manželství (Neh 13,23-26). Nehemiáš hovoří o králi Šalomounovi 
a jeho smíšených manželstvích (verš 26). Tato zmínka o Šalomounovi 
„měla víc než cokoli jiného pohnout srdcem Židů. To, co autor 1 Král 11,3 
opatrně nazývá 'odklonem srdce’, Nehemiáš otevřeně a jasně nazývá 'hří
chem'." (3 BC 452)
2. Jednáš ve výše uvedených oblastech vždy podle biblických zásad?

V čem by se měl tvůj život změnit?
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Začátek soboty 16.01
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Pétek 10.p r os Incekot-

I po dokončení stavby jeruzalémských hradeb se potřeboval Boží lid 
chránit před nepřáteli. Před jakými nepřáteli se musí chránit (a) církev, 
(b) ty osobně v dnešní době? Co je naší nejlepší ochranou?

Jak lze sliby z Neh 10,31—40 [verše 30-39 král.] uskutečnit mezi Božím 
lidem v dnešní době?

Shrnutí
Oživení a reformaci nelze prožít, slevuje-li se z požadavků víry. Odpadnutí 
v řadách vedoucích rychle vede k odpadnutí u ostatních členů společenství. 
Každodenní osobní obnova, nové odevzdání se Bohu a jeho vůli je jedinou 
cestou, jak můžeme dosáhnout pravého křesťanského růstu.

Doporučené studium

1 Sam 7,1-6 a 1 Král 18,17-40 popisují příklady oživení a reformace. 
V čem se tyto zprávy podobají událostem, které jsme studovali v tomto 
týdnu?

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Náprava" (str. 438—444).
„Oživení a reformace se musí odehrávat pod vedení Ducha svátého. 

Oživení a reformace jsou dvě různé věci. Oživení označuje obnovu du
chovního života, probuzení moci mysli a srdce a vzkříšení z duchovní smr
ti. Reformace znamená reorganizaci, změnu v myšlení a teorii, ve zvycích 
a praxi. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud nebude 
propojena s duchovním oživením. Oživení a reformace... musí být vzájem
ně propojeny.“ (1 SM 128)

Diskusní otázky
Tento týden jsme hovořili o důležitosti desátků při podpoře chrámových 
služeb. Jsou desátky důležité i v dnešní době? V jakém směru svědčí 
desátky a dary o naší věrnosti Bohu?
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Ezdr 1,1; 9,8; 6,15-18; Neh 1,11; 8,1
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Základní text
„Bůh nebes, tenť nám pomáhá, a my, služebníci jeho, vstaneme a bu
deme stavětí.“ (Neh 2,20 Hejčlův překlad)

Základní otázka
„Dějiny a zkušenost nás učí toto: lidé a vlády se nikdy nepoučili z dě
jin, ani nikdy nejednali podle zásad odvozených z dějin“ (Georg He- 
gel). Pokud jde o světské dějiny, může být výše uvedený výrok pravdi
vý, nemusí však nezbytně platit pro svaté dějiny. Jaké naučení si 
můžeme vzít z knih Ezdráš a Nehemiáš?

V roce 1986 byla Jacqueline Coleová postižena silnou mrtvicí. Po dobu 41 
dnů byla napojena na přístroje, které ji udržovaly naživu. Lékařská prognó
za zněla: „Trvalý vegetativní stav.“ Její manžel požádal, aby byly všechny 
přístroje odpojeny, avšak soudce tuto žádost odmítl. O šest dní později se 
paní Coleová probrala! Nyní, po čtyřech letech, je již téměř zdravá.

Židé byli zasaženi hříchem a přestali si uvědomovat Boží lásku. Protože 
je Bůh milostivý, dal jim ještě další možnost. Knihy Ezdráš a Nehemiáš 
nás nejen informují o židovských dějinách, ale probouzejí v našem nitru 
hlubší pochopení Boha, kterého milujeme a uctíváme. V pozadí těchto pří
běhů můžeme vidět zjevenou pravdu o Bohu, která je pro křesťana dnešní 
doby důležitá.



82

NeděleJ2i^®roslnce_«^^^^«^MHtó^iW^««^^^^sítíi2?2Úkol_

Když jsme uprostřed utrpení, možná voláme: „Kde je Bůh?“ Bible však 
ukazuje, že Bůh nezapomíná na svůj lid, ani na svá zaslíbení. Toto je první 
z pravd, které se dozvídáme z knih Ezdráš a Nehemiáš.

Ani Ezdráš, ani Nehemiáš nepohlíželi na události svého života jako na 
náhodu. Věděli, že Bůh je s nimi, protože je o tom přesvědčil Duch svátý 
a protože poznali práci Boží prozřetelnosti v životě národa: pomoc ze stra
ny perských králů, vyřešení mimořádných obtíží a vysvobození od nepřá
tel. Jejich duchovní zrak rozpoznal Boží vedení v událostech, které vedly 
k obnově Judska.
2. Co nás tyto historické knihy učí o spojení božského a lidského úsi

lí, chceme-li splnit poslání, kterým nás Bůh pověřil? Neh 2,18.20; 
4,3.11.14 [verše 9.17.20 kral.](Srovnej s Mat 28,18.19.)

„Celé nebe čeká na muže a ženy, skrze něž by Bůh mohl zjevovat sílu 
křesťanství. Církev je nástroj Boží k hlásání pravdy; Bůh ji zmocnil, aby 
konala zvláštní dílo. Bude-li věrná Bohu a bude-li poslušná všech jeho 
přikázání, bude v ní přebývat hojnost božské milosti.“ (Skutky apoštolů, str. 
392)
3. Jak si můžeš jako křesťan vyvinout a udržet vědomí, že Bůh je 

přítomen ve tvém životě? Žalm 16,8; Žid 11,27

V dnešní době miliony lidí odmítají existenci Boha, kterého nám zjevuje 
bible. Dokonce i mnozí křesťané mají o Bohu zkreslené a falešné předsta
vy. Ne však Ezdráš a Nehemiáš! Jejich inspirované zápisy jsou plny Božích 
činů ve prospěch izraelského národa.
1. Jak Ezdráš a Nehemiáš vysvětlují přízeň, kterou projevili perští krá

lové Židům? Ezdr 1,1; 6,22; 7,27.28; Neh 2,8

Bůh je přítomný a jedná (Ezdr 1,1)



Boží lid ostatků (Ezdr 9,8)
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V textu Ezdr 9,2.8 slova „símě" a „hrstka" („ostatek“ král.) označují ty, kdo 
se vrátili do Judska z babylónského zajetí. „Ostatek“ lidu byl malý jako 
semínko ve srovnání s počtem lidí, kteří se mohli vrátit, ale nevrátili. V první 
vlně navrátilců se vrátilo méně než 50.000 lidí a sotva jedna šestina tohoto 
počtu přišla s druhou vlnou.
1. Co důležitého musela hrstka Izraelců udělat, jestliže měli úspěšně 

splnit své poslání? Ezdr 4,3; 10,2.3.19; Neh 10,31 [verš 30 král.]; 13, 
3.30 Jak je tato zásada vyjádřena v Novém zákoně? 2 Kor 6,14-18

„Zbytek lidu Božího, který vystupuje před světem jako vykonavatel nápravy, 
musí ukázat, že zákon Boží je základem vší trvalé nápravy.“ (Proroci a krá
lové, str. 443.444)
3. Jak se máme oddělit od světa a přitom být „solí země“ (Mat 5,13)? 

Jak si Ježíš dokázal zachovat čistotu a přitom se stýkat s hříšníky 
(Luk 19,7)?

Pravým ostatkem v Izraeli byli vždy ti, kdo důvěřovali Bohu a žili v souladu 
s jeho vůlí. Takoví lidé se podle Božího příkazu oddělili od světa, aby je 
nepohltilo bezbožné prostředí. Tato oddělenost vede Boží lid k ostražitosti 
a k neustálému boji. Světské filozofie a bezbožné zvyky se vždy snažily 
působit na Izrael (stejně jako na dnešní církev) a někdy jej i ovlivnily a naru
šily jeho duchovní čistotu.

„Je stálé nebezpečí v tom, když si vyznavači křesťanství někdy myslí, 
že se musí do určité míry přizpůsobit světu, aby na něj měli vliv. I když se 
zdá, že takové počínání může skýtat veliké výhody, skončí vždy tak, že 
duchovně ztrácíme.“ (Proroci a králové, str. 375)
2. Ke slovu „ostatek, hrstka“ se vztahuje I slovo „reforma“. K jaké 

reformě vedli Ezdráš a Nehemiáš ostatek Izraele? Neh 10,31-40 
[verše 30-39 král.]; 13,15-22; 5,7-12 Na čem zakládá „ostatek“ Bo
žího lidu poslední doby své reformy? Zj 12,17
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Obnovená bohoslužba (Ezdr 6,15.16)
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Knihy Ezdráš a Nehemiáš se zaměřují na dvě důležité události: obnovu 
chrámu a obnovu bohoslužeb.
1. Proč byla chrámová bohoslužba pro Izraelce tak důležitá, že ihned

Chrámové oběti symbolicky představovaly Mesiáše, o kterém měl Izrael 
vyprávět okolním národům. Prostřednictvím chrámu mohl každý opravdový 
kajícník obdržet milost. Izraelec činící pokání mohl v chrámu získat od
puštění hříchu a mohl být zbaven své viny. Takto mohl být lid účasten 
požehnání smlouvy s Bohem a duchovní výchova lidu — obnovení Božího 
obrazu v jeho životě — mohla pokračovat. Proto se knihy Ezdráš a Nehe
miáš zabývají také svátky a slavnostmi posvěcování hradeb, bran atd., kte
rých se národ účastnil.
2. Jaký byl účel svátků a slavností posvěcování? Proč je bohoslužba 

tak důležitá v životě křesťana? Zj 14,6.7; 2 Moj 20,8-11; 1 Kor 11,24. 
25

Sobota a večeře Páně jsou „připomínkou" toho, to co pro nás Bůh udělal, 
kdo Bůh je a co pro nás chce udělat i v budoucnosti. Chválení Boha a při
pomínání si jeho činů nám dávají trvalý pokoj a jistotu, že se můžeme 
spolehnout na Boží vzácná zaslíbení.
3. Co pro tebe osobně znamená sobota a večeře Páně? Jakými zása

dami bychom se měli řídit při těchto zvláštních bohoslužebných 
příležitostech?



Boží odpověď na modlitbu (Neh 1,11)
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Doposud jsme si při našem studiu všímali, jak se knihy Ezdráš a Nehemiáš 
zabývají Božím jednáním ve prospěch izraelského lidu. Tyto knihy se také 
často zmiňují o upřímných modlitbách a Boží odpovědi na tyto prosby. 
Dnes se budeme zabývat touto tematikou.

1. Co je to přímluvná modlitba a jaký má smysl? Viz příklady přímluv
ných modliteb v Ezdr 9,5-15 a Neh 1,4-11.

Písmo učí, že bychom se měli jeden za druhého modlit (Jób 42,10; Mat 
5,44; Jak 5,13-16). Taková modlitba dává Duchu svátému lepší příležitost 
působit na srdce těch, za které prosíme, i když Bůh nebude znásilňovat vůli 
žádného člověka. Mojžíš a jiní proroci jsou známí tím, že se přimlouvali za 
svůj národ. Ježíšova přímluvná modlitba se týkala apoštolů a všech křesťa
nů až do skonání světa (Jan 17. kap.). Modlitba mění situaci a Ezdráš měl 
tu přednost, že mohl vidět okamžité vyslyšení svých proseb — viděl slzy 
pokání jeho národa a jejich rozhodnutí napravit své chování (Ezdr 10,1—4).
2. Jaké typy modliteb můžeme nalézt v knihách Ezdráš a Nehemiáš? 

Které základní podmínky musí být splněny, mají-li být naše modlit
by vyslyšeny?

„Není doby nebo místa, kdy by bylo nevhodné vysílat k Bohu prosbu... 
Uprostřed davu na ulici, při své každodenní práci můžeme vyslat prosbu 
k Bohu a žádat o Boží vedení, jako to učinil Nehemiáš, když předložil králi 
Artaxerxovi svou žádost. Koutek pro spojení s Bohem můžeme najít všu
de.“ (Cesta ke Kristu, str. 67)
3. Jak můžeš přizpůsobit svůj denní program, abys měl ty a tvoje 

rodina více času na rozmluvu s Bohem? Co můžeš pro to udělat 
tento týden?
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Boží psané slovo (Neh 8,1)
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„Bez Božího ducha nám znalost bible nepomůže... Někdo může znát přiká
zání a zaslíbení bible, nevštípí-li mu však pravdu do srdce Duch svátý, jeho 
povaha se nezmění.“ (Kristova podobenství, str. 244)

I když Izraelci považovali Mojžíše za autora inspirovaného Bohem, byl to 
Jahve, „kdo vydal“ Zákon izraelskému národu prostřednictvím proroka (Neh 
8,1). Izraelci měli jednu velkou přednost — bylo jim svěřeno psané Boží 
slovo (Řím 3,1.2).

2. Co se z následujících veršů dozvídáme o vztahu Izraelců k Božímu 
slovu? Neh 8,1.2.13.18 (Srovnej s Mat 5,6.)

Hlavním zdrojem duchovního života je studium Božího slova pod vedením 
Ducha svátého. Písmo svaté hrálo ústřední roli při oživení a reformaci 
„ostatku“ Izraele v době Ezdráše a Nehemiáše. Stejně důležité je i pro oži
vení a reformaci dnešního „ostatku“ Božího lidu.
1. Jakou autoritu uznávali Židé, že k nim hovoří z „Mojžíšova zákona“ 

— z Písma? Ezdr 7,6; Neh 8,1

V knihách Ezdráš a Nehemiáš nacházíme charakteristiku „ostatku“ izrael
ského národa: (1) Malý počet. Jejich touha vrátit se do své země, obnovit 
město a chrám nebyla příliš populární mezi jejich soukmenovci. Většina 
Izraelců se rozhodla zůstat v jejich nové domovině a nevrátit se do Judska. 
(2) Oddělenost. Věděli, že dělání ústupků ve víře by oslabilo jejich svědec
tví. (3) Důraz na Písmo. Přijali bibli za měřítko své víry a života. (4) Úspěch. 
Pokání, které se projevilo poslušností (živá víra), vedlo nakonec k reforma
ci, oživení a úspěšnému dokončení stavby.
3. Od tohoto okamžiku se Židé stali „lidem knihy“. Přesto však pře

hlédli Krista, o kterém Písmo svědčilo (Jan 5,39.40). Co můžeš udě
lat pro to, abys lépe poznal Boží slovo, ne však jen jakousi teorii 
pravdy?



Začátek soboty 16.02
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Shrnutí
Pročítáme-li Ezdrášovo a Nehemiášovo vyprávění dějin, můžeme v pozadí 
vidět Boha, který jedná ve prospěch svého lidu. Bůh byl se svým lidem 
i přes jejich chyby a pády a umožnil jim nakonec obnovit bohoslužbu 
v chrámu. Vyslyšel jejich modlitby, snažil se je poučovat prostřednictvím 
Písma, své zjevené vůle. Božímu lidu jsou i dnes všechny tyto prostředky 
k oživení a reformaci k dispozici.

2. Boží zákon byl základem oživení a reformace mezi Izraelci, kteří se 
vrátili z babylónského zajetí. Jakou úlohu hraje Boží zákon v tvém životě 
víry? Lze prožít oživení a reformaci, aniž by se člověk řídil Božím záko
nem?

Doporučené studium

Tento týden jsme hovořili o tom, jak bylo důležité, že si Izraelci připomínali 
své dějiny. Prostuduj si Žalm 105 a pak napiš svůj vlastní krátký žalm 
o tom, co pro tebe znamená Pán Ježíš a jak tě Bůh vedl v tvém životě.

Máš-li možnost, prostuduj si v 5. svazku Svědectví pro církev kapitolu 
„Boží přítomnost je skutečná“ (5 T 651-654) a v knize Vítězství lásky Boží 
kapitolu „Naše jediná ochrana“ (str. 423-429).

„Vzhlížíme-li k ukřižovanému Vykupiteli, chápeme lépe velikost a vý
znam oběti... Plán spasení se před námi objevuje v celé slávě a pomyšlení 
na Golgotu vzbuzuje v našich srdcích živé a svaté pocity. Chvála Boha 
a Beránka nám vstupuje do srdcí a úst, neboť pýcha a samolibost se nedr
ží v duši, která zachovává v čerstvé paměti události Golgoty.“ (Touha vě
ků, str. 467)

Diskusní otázky
1. Jak bys shrnul to, co jsme se naučili z knih Ezdráš a Nehemiáš? Jak se 

můžeš o tyto pravdy podělit se svým sousedem, rodinou nebo přítelem?
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Ezdr 7,1—26; Dan 9,24-27

88

25. dubna 1990 vypustil kosmický raketoplán Discovery na oběžnou dráhu 
Země teleskop Hubble, který má po dobu 15 let sloužit k studiu hvězd. 
Tento největší teleskop na světě je schopen za 42 minut přenést tolik 
údajů, kolik by se vešlo do třicetidílné encyklopedie!

Křesťané mají podobný teleskop — biblická proroctví, která se zaměřují 
na onu hvězdu z Jákoba, „o které psali Mojžíš v Zákoně i proroci" (Jan 
1,45). Bůh vybral izraelský národ, aby hlásal jeho proroctví týkající se 
Mesiáše. Ezdráš, znalec Zákona (Ezdr 7,6.10), jistě několikrát nahlédl do 
tohoto teleskopu Božích proroctví, protože chtěl pochopit úlohu izraelské
ho národa. Tento týden budeme studovat proroctví, která inspirovala Izra
elce k opětnému budování Jeruzaléma. Při studiu si povšimni podobností 
mezi úlohou Izraele při hlásání prvního příchodu Mesiáše a úlohou křes
ťanské církve při hlásání jeho druhého příchodu.

Základní text
„Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde 
hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.“ (4 Moj 24,17)

Základní otázka
K čemu slouží biblické proroctví? Jaká je jeho praktická hodnota pro 
věřícího?



Naděje patriarchů (1 Moj 3,15)
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ZÁŘÍCÍ ;HVĚZDA 9,- proslnce

Když Abraham uviděl krvácejícího beránka, který umíral místo Izáka, 
s vděčností pochopil, že v budoucnu přijde Vykupitel a svou smiřující smrtí 
vykoupí lidstvo. „Světlo ozářilo tajemství vykoupení a i andělé lépe pocho
pili podivuhodné opatření, které Bůh učinil pro spásu člověka“ (Patriarcho
vé a proroci, str. 107).

Knihy Mojžíšovy (ze kterých Ezdráš učil lid) hovoří o Mesiáši jako o dár
ci pokoje, který bude pocházet z Judova rodu (1 Moj 49,8-11), a jako 
o prorokovi, který bude Božím mluvčím (5 Moj 18,15-18).
3. Patriarchové žili nadějí (Řím 8,24.25). Nemohli se ohlédnout zpět na 

Golgotu; prostřednictvím proroctví však mohli zahlédnout vzdále
nou „hvězdu“ (Žid 11,13). Co ti pomáhá udržet si živou naději na 
druhý příchod Pána Ježíše?

Verš v 1 Moj 3,15 představuje nejstarší proroctví o Mesiáši, které měl Ezd
ráš možnost studovat.

1. Vyjádři toto proroctví vlastními slovy. Na koho se vztahují slova 
o „semeni“ ženy? Zj 12,1-5; Gal 4,4

„Adam a Eva stáli před spravedlivým Soudcem jako viníci a očekávali roz
sudek, který si přivodili svým proviněním, avšak dříve, než se dozvěděli 
o životě plném strastí a bolestí, který bude napříště jejich údělem, a o tom, 
že se musí opět obrátit v prach, vyslechli slova, jež jim jistě dala naději. 
Ačkoli budou muset trpět mocí svého silného nepřítele, mohou vzhlížet ke 
konečnému vítězství.“ (Patriarchové a proroci, str. 38)
2. Když šel Abraham obětovat Izáka, zeptal se ho jeho syn, kde mají 

obětní zvíře. Jak mu na tuto otázku Abraham odpověděl? 1 Moj 22,8 
Koho symbolizoval onen beránek, který byl obětován místo Izáka?
1 Moj 22,13 (Srovnej s Jan 8,56.)



Světlo za soumraku (3 Moj 17,11.14; Jan 1,29)
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Pondělí 20. 3/úkot-

Nový zákon jasně ukazuje, že Izraelci znali stejné evangelium o spáse jako 
dnešní křesťané i před tím, než přišel Mesiáš. Izraelská svatyně se svými 
symboly byla Boží učební pomůckou a představovala Boží spasitelné prav
dy v předkřesťanských dobách. Oběti a kněžská služba byly předobrazem 
smiřující smrti Vykupitele a jeho kněžské služby v nebeské svatyni. V tomto 
smyslu byly předobrazy určitým druhem proroctví, které směřovalo víru 
člověka na přicházejícího Spasitele.
3. Viditelné symboly a rituály obětního systému pomáhaly znázornit 

pravdy evangelia. Jakým způsobem můžeme znázornit a představit 
pravdy evangelia dnes, kdy už nemáme viditelný obětní systém?

Z Mojžíšových knih se Ezdráš dozvěděl, že Bůh ustanovil oběti jako pro
středek, kterým chtěl poučit svůj lid o povaze hříchu a o příchodu Vyku
pitele.

1. Jaký smysl mělo vylévání krve obětních zvířat? 3 Moj 17,11.14; Jan 
1,29; Žid 9,13.14

Krev je symbolicky i skutečně sídlem života, proto vylití krve znamenalo 
„dávání života". Obětní zvíře dalo svůj život za jiného a stalo se vlastně 
náhradou za život. Protože však „krev býků a kozlů není s to hříchy odstra
nit" (Žid 10,4), víme, že tyto oběti byly předobrazem Spasitele a jeho smiřu
jící smrti za hříchy světa (Dan 9,24; Žid 9,26). Patriarchové, Izraelci a mno
zí jiní obdrželi od Boha odpuštění hříchů na základě jejich víry 
v zaslíbeného Vykupitele. „Bůh sám ustanovil oběti, aby byly poučením 
o veliké a závažné pravdě — že jedině Kristova krev přináší odpuštění 
hříchů" (1 SM 107).
2. Co symbolicky znázorňovala svatyně? Žid 8,4.5; 9,24; Kol 2,13-17

■•j
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2. Izaiáš, současník Micheáše, je pro své předpovědi o Mesiáši nazý
ván prorokem-evangelistou. Jakou úlohu přisuzuje Izaiáš budou
címu Mesiáši? Iz 9,5.6 [verše 6.7 král.]

Nový zákon se na několika místech odvolává na Iz 53. kap. (Mat 8,17; Jan 
12,38; 1 Petr 2,23-25 atd.). „Bůh nechce, aby se lidé rozhodovali pod 
náhlým dojmem, nýbrž přesvědčeni pádnými důkazy, po pečlivém srovná
vání výroků Písma. Kdyby byli Židé odložili své předsudky a srovnali písem
né proroctví se skutečnostmi Ježíšova života, byli by zjistili, že mezi proroc
tvími a tím, jak se naplnila v životě a působení prostého Galilejského, je 
naprostý soulad.“ (Touha věků, str. 321.322)

4. Ezdráš se dozvěděl mnoho o budoucím Spasiteli ze svého studia 
Písma. K čemu slouží biblická proroctví? (Viz Jan 14,29.)

Mesiášské tituly sahají od minulosti, přes přítomnost až do daleké budouc
nosti. Nejdříve v nás vyvolávají úctu a bázeň, jež jsou základem nábo
ženského cítění. Pak probouzejí naši důvěru, neboť ukazují Krista jako 
vševědoucího a všemocného. A pak v nás vzbudí lásku k němu jako 
k ochraňujícímu „Otci“, který nás nakonec dovede k dokonalému pokoji.
3. Nejpodrobnější proroctví o Mesiáši nacházíme v Iz 52,13-53,12. 

Které dvě úlohy má Mesiáš v plánu spasení?

V době rozvoje monarchie a rozdělení národa na severní a jižní království, 
vystoupili velcí a malí proroci. Jejich prorocké výroky tvoří nádhernou mo
zaiku — portrét přicházejícího Vykupitele.

1. Kde se měl podle Micheášova proroctví narodit Mesiáš? Mich 5,1 
[verš 2 král.] (Srovnej s Luk 2,1-11.)

ZÁŘÍCÍ HVĚZDA 21^ prosince
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(Ezdr 7,1-26; Dan 9,24-27)
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S t ř e da22vp ro s i n c e . Kol

Ezdr 7. kap. stanoví datum „vyjití slova o navrácení a vybudování Jeru
zaléma“ na rok 457 př. Kr. (Srovnej s Ezdr 6,14.) Vlastně až ke konci 
babylónského zajetí odhalil Bůh svému lidu dobu, kdy přijde Mesiáš. Jedná 
se o jedno z nej pozoruhodnějších proroctví v bibli.
1. Jak dlouhé období bylo dáno Izraeli, aby splnil své poslání? O jaké 

poslání šlo? Dan 9,24

4. Proč bylo proroctví Dan 9. kap. tak důležité pro Židy v tehdejší 
době? Proč je důležité pro nás? Byl bys schopen vysvětlit toto 
proroctví někomu, kdo těmto věcem málo věří nebo kdo tomuto 
proroctví nerozumí?

3. Co se mělo stát s Mesiášem uprostřed posledního prorockého týd
ne? Dan 9,26a.27; Mat 27,50.51

„Plnost času“

Všichni vykladači bible se shodují v tom, že období 70 týdnů nelze chápat 
doslovně (byl by to 1 rok, 4 měsíce a 2 týdny). V kontextu celé kapitoly 
nedává období necelého jednoho a půl roku smysl. Proroctví Dan 9. kap. je 
ve skutečnosti pokračováním symbolického vidění z Dan 8. kap. (viz 9,21- 
23; 8,16.17.27), je tedy správné při výkladu použít zásady „rok za den“. 
Jeden den v symbolickém proroctví představuje jeden skutečný rok (viz 4 
Moj 14,34; Ezech 4,6). Židům bylo dáno období 490 let (70 týdnů x 7 dní 
v týdnu = 490 dní = 490 let). Toto období zahrnovalo dlouho očekávanou 
událost —příchod Mesiáše, který měl vzejít z rodové linie Abrahama, Judy 
a Davida (Rím 9,4.5).

2. Kdy měl podle proroctví Mesiáš přijít? Dan 9,25 (Opět si prostuduj 
5. úkol, část na čtvrtek.) Co se stalo roku 27 po Kr. v Judsku? Luk 
3,1.2.15.21.22 Jak Pán Ježíš chápal mesiášský čas Danielova pro
roctví? Mar 1,14.15



Roky mlčení (Mal 3,1.23 [kap. 4,5 král.])
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Malachiáš prorokoval buď těsně před tím, než se Nehemiáš stal podruhé 
místodržitelem, nebo krátce po jeho nástupu do úřadu.

1. Kdo měl podle Malachiášova proroctví přinést v Izraeli reformaci 
a připravit národ na příchod Mesiáše? Mal 3,1.23.24 [kap. 4,5.6 
král.] Jak se toto proroctví splnilo? Luk 1,13-17

Knihy Ezdráš, Nehemiáš a Malachiáš časově uzavírají Starý zákon. Teprve 
po čtyřech stoletích nastává období Nového zákona. Během oněch čtyř 
století se vyvinul systém tradice a různých výkladů, které zatemnily zjeve
nou pravdu. Necelých 100 let po Nehemiášovi porazil řecký král Alexandr 
Veliký roku 331 př. Kr. Perskou říši a pokusil se spojit východní a západní 
země prostřednictvím řecké civilizace (tento proces nazýváme helenizací). 
Helenizační snahy řeckých králů způsobily v Judsku rozdělení a zmatek. 
Jako reakce proti řecké kultuře vznikly židovské sekty — farizeové, eséni 
a saduceové.

Ve jménu helenizace se Antiochus IV. Epifanés pokusil roku 168 pč Kr. 
vyhladit náboženství Židů tím, že uzavřel chrám a nařídil, aby tam Židé 
obětovali řeckým bohům Diovi a Dionýsovi vepře. Mimo to zakázal slavení 
svěcení soboty a provádění obřízky. Tento útlak vedl k ozbrojenému pov
stání pod vedením Hasmoneovců, kteří jsou také známí pod jménem Mak- 
kabejští podle Judy Makkabejského, vůdce povstání. Do roku 141 př. Kr. 
byl židovský stát politicky samostatný.

Vnitřní spory ale nakonec otevřely cestu římským výbojům. Roku 63 př. 
Kr. římský generál Pompeius dobyl Judsko a Jeruzalém a připojil je k řím
skému státu. Roku 40 př. Kr. zvolil římský senát Heroda za vládce Judska. 
Tři roky trvalo potlačování Židů pomocí římských legií za Heroda Velikého. 
V závěru Herodovy despotické vlády se narodil Ježíš (Mat 2,1). Bůh nyní 
promlouval k svému lidu ne prostřednictvím proroka, kněze nebo vládce, 
ale prostřednictvím svého Syna (Žid 1,1.2).

2. Čím tě Pán Ježíš přitahuje, co na něm obdivuješ? Jak můžeš pomo
ci svým přátelům, sousedům v tom, aby poznali Pána Ježíše?
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Pátek 24.

2. Jak ovlivnilo proroctví z Iz 52,13-53,12 etiopského úředníka v době 
apoštolů? Skut 8,26-39 Co pro tebe osobně znamená toto Izaiášovo 
proroctví?

Biblická proroctví dávají věřícímu jistotu, že Bůh má pozemské záležitosti 
pod svou vládou a že se postupně uskutečňuje jeho plán, který bude za
končen slavným vítězstvím. Jinak řečeno, proroctví soustředí naši víru a na
ději na našeho Spasitele.

Doporučené studium

Studiem Písma se Ezdráš poučil o prvním příchodu a úloze Izraele v této 
významné události. Prostuduj si následující texty, které se týkají 2. příchodu 
Ježíše Krista a naší úlohy v něm: Mat 24,5-31; 28,19.20; Zj 14,6-12.

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Příchod Vykupitele“ (str. 
447-461).

„Zatímco andělé brání čtyřem větrům (Zj 7,1), my máme usilovně praco
vat. Bez otálení máme nést naše poselství. Musíme podat svědectví celé
mu vesmíru a lidem tohoto porušeného věku, že naším náboženstvím je 
víra a moc, jejichž původcem je Ježíš Kristus a jeho Slovo... Kdo se chce 
nyní plně odevzdat, aby se stal Božím spolupracovníkem?“ (6 T 21)

Diskusní otázky
1. Jak bys osobně odpověděl na otázku z výše uvedeného citátu?



Seznam zkratek knih E. G. Whiteové
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AA
AH

CD 
CE CG CH

PK 
PP 
SC 
SD

MHML

V citátech uvádíme anglické originální stránkování, kromě knih, které jsou 
oficiálně vydány v češtině a jejich název je uveden česky.

CW 
DA 
Ed 
Ev 
EW 
FE 
GC

SR 
Te 
1 T 
TM

The Acts of the Apostles — Skutky apoštolů 
The Adventist Home — Adventistický domov

1 BC The Seventh-day Adventist Bible Commentary
— Biblický komentář ASD, sv. 1-10 
Counsels on Diet and Foods — Rady o výživě a pokrmech 
The Colporteur Evangelist — Knižní evangelista 
Chíld Guidance — Vedení dětí
Counsels on Health — Zdravotní pokyny

Chs Christian Service — Křesťanská služba
CM Colporteur Ministry — Služba kolportéra (S evangeliem od domu k domu) 
COL Chrisfs Object Lessons — Podobenství Kristova 
CS Counsels on Stewardship — Rady o správcovství
CSW Counsels on Sabbath School Work — Rady pro práci v sobotní škole 

Counsels to Parents, Teachers, and Students
— Rady rodičům, učitelům a žákům 
Counsels to Writers and Editors — Rady spisovatelům a vydavatelům 
The Desire of Ages — Touha věků 
Education — Výchova 
Evangelism — Evangelizace 
Early Writings — Rané spisy 
Fundamentals of Christian Education —Základy křesťanské výchovy 
The Great Controversy — Velký spor věků (Vítězství lásky Boží)

GW Gospel Workers — Služebníci evangelia
LS Life Sketches of Ellen G. White — Nástin života EGW
MB Thoughts From the Mount of Blessing — Myšlenky z hory blahoslavenství 

The Ministry of Healing — Služba zdraví (Ve šlépějích Velkého Lékaře) 
My Life Today — Můj život dnes

MM Medical Ministry — Lékařská služba
MS Manuscript — Rukopis
MYP Messages to Young People — Poselství mládeži 

Prophets and Kings — Proroci a králové 
Patriarchs and Prophets — Patriarchové a proroci 
Steps to Christ — Cesta ke Kristu 
Sons and Daughters of God — Synové a dcery Boží

1 SG Spirituál Gifts — Duchovní dary, sv. 1-4
SL The Sanctified Life — Posvěcený život
1 SM Selected Messages — Vybraná poselství, sv. 1-3 

The Story of Redemption — Dějiny Vykoupení 
Temperance — Střídmost 
Testimonies — Svědectví pro církev, sv. 1-9 
Testimonies to Ministers — Svědectví pro kazatele

1 TT Testimony Treasures — Z pokladnice svědectví, sv. 1-3 
WM Welfare Ministry — Dobročinná služba



Misijní dary a dary 13. soboty

jsou ve 4. čtvrtletí 1993 určeny na výstavbu teologického semináře. Věří
me, že ochotně podpoříte toto odvětví, aby v budoucnosti měl náš seminář 
vhodné zázemí. Děkujeme.

Připojte se k celosvětovým přímluvným modlitbám!
Ve 4. čtvrtletí se modlíme za:
1. Globální misii
2. Naši církev v Itálii

— obyvatel: 58 101 000
— sborů: 89
— členů: 5 210

3. Adventistickou mládež a děti
4. Misii na ostrově Malta

Cheb
Karlovy Vary
Plzeň
Ústí nad Labem
Praha
Pardubice
Brno
Olomouc
Přerov
Vsetín
Ostrava
Jablunkov

+11
+8
+7
+4
+2
-5
-7
-9
-10
-12
-14
-15

Poznámky k údajům o západu slunce

Údaje o západu slunce jsou vzaty z hvězdářské ročenky a odpovídají polo
ze 10° východně od nultého poledníku (tzv. středoevropský poledník) a 50. 
rovnoběžce, což je přibližně poloha obce Kouřim mezi Prahou a Kolínem. 
Pro upřesnění západu slunce v jiných oblastech je třeba k uvedeným úda
jům připočíst nebo odečíst v jednotlivých městech přibližně minut:


