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� Texty na tento týden – Daniel 9 
 

� Základní verš 
„Panovníku, slyš! Panovníku, odpus�! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kv�li sob�, m�j Bože! 

Vždy� tvé m�sto i tv�j lid se nazývá tvým jménem.“ (Da 9:19) 
 

   V deváté kapitole knihy Daniel se nachází jedna z nejd�ležit�jších a nejpozoruhodn�jších modliteb Bible. 

Daniel se modlil pravideln�, ale v rozhodujících chvílích jeho života se pro n�j modlitba stávala úto�išt�m, 

kde nacházel povzbuzení ke zvládnutí obtížných problém�. Když Danielovi a jeho p�átel�m hrozila smrt 

kv�li záhadnému snu pohanského krále, prorok se modlil (Da 2). Ve chvíli, kdy královský výnos zakazoval 

p�edkládat prosby komukoliv jinému než králi, Daniel se up�ímn� a oddan� modlil a upíral sv�j pohled na 

Jeruzalém jako místo nad�je a Božího p�ebývání na zemi (Da 6). Když budeme uvažovat o modlitb� 

v deváté kapitole, pot�ebujeme si uv�domit, jak moc Daniela zasáhlo vid�ní o dvou tisících t�ech stech 

ve�erech a jitrech, zaznamenané v osmé kapitole. A p�estože Daniel slyšel vysv�tlení základních obrys� 

tohoto proroctví, neznal podrobnosti o �asovém období, o n�mž mluvily dv� nebeské bytosti: „Až po dvou 

tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.“ (Da 8,14) Teprve nyní, v deváté kapi-

tole, dostává prorok více sv�tla, které p�ichází 

jako odpov�� na up�ímnou modlitbu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Boží slovo, základ poznání 
- Prosba o milost 
- P�ímluvná modlitba 
- Mesiášovo dílo 
- Prorocký kalendá� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 1. b�ezna – Boží slovo, základ poznání 
Da 9:1.2  „1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského p�vodu a byl králem 

nad královstvím kaldejským, 2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozum�l z knih po�tu 

rok�, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmde-

sát let v troskách.“ 
Jr 25:11.12  „11Tak se stane celá tato zem� troskami a bude budit úd�s. Tyto pronárody budou sloužit králi babylónské-
mu po sedmdesát let. 12Až se naplní sedmdesát let, budu stíhat na králi babylónském a na onom pronárodu, totiž na zemi 
Kaldejc�, jejich vinu, je výrok Hospodin�v, a zp�sobím, že bude nav�ky zpustošena.“ 
Jr 29:10  „Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že 
vás p�ivedu zp�t na toto místo.“ 
Lv 26:14-45  „14Jestliže m� nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto p�íkazy, 15jestliže zavrhnete má na�ízení    
a zprotivíte si mé �ády, takže nebudete plnit všechny mé p�íkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, 16pak já vám u�iním 
toto: Navštívím vás hr�zou, úbyt�mi a zimnicí, pohasnou vám o�i a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, sn�dí 
je vaši nep�átelé. 17Postavím se proti vám a budete poraženi svými nep�áteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nená-
vidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat. 18Jestliže m� ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat 
za vaše h�íchy ješt� sedmkrát víc. 19Rozt�íštím vaši pyšnou moc a u�iním, že nebe vám bude jako železo a zem� jako m��. 
20Nadarmo bude spot�ebována vaše síla. Zem� vám nedá sv�j výnos a stromoví v zemi neponese ovoce. 21Jestliže mi i pak 
budete odporovat a nebudete m� chtít poslouchat, p�idám vám sedmkrát víc ran pro vaše h�íchy. 22Pustím na vás polní 
zv��. Ta vás p�ipraví o d�ti, vyhubí váš dobytek a zten�í vaše �ady; vaše cesty zpustnou. 23Jestliže se tím nedáte ode mne 
napomenout a budete mi dále odporovat, 24i já se vám budu stav�t na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše h�íchy. 
25Uvedu na vás me� pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých m�st, pošlu mezi vás mor          
a budete vydáni do rukou nep�ítele. 

1 



 

 

 

 
                                    

�  1    0 

  JERRY  

Od pokání k út�še 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Od pokání k út�še Týden od 01.03. do 07.03. 

 

PÁ 28. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Uvedený graf vysv�tluje, jak proroctví o sedmdesáti týdnech (Da 9,24–27) souvisí s proroctvím o dvou 

tisících t�í stech ve�erech a jitrech (Da 8,14). Pokud po�ítáme dva tisíce t�i sta let od roku 457 p�. Kr. (ne-

berme v úvahu neexistující rok nula), dostaneme se do roku 1844. Pokud budeme po�ítat zbývajících 1 810 

let od roku 34 (2 300 minus prvních 490 let), dostaneme se také do roku 1844. Na základ� toho dosp�jeme   

k záv�ru, že o�išt�ní svatyn�, o kterém se hovo�í u Da 8,14, za�íná v roce 1844. 

   Všimn�me si, jak rok 1844 odpovídá tomu, co jsme vid�li v sedmé a osmé kapitole knihy Daniel. Soud    

v Da 7, který je stejnou událostí jako o�išt�ní svatyn� v Da 8, se odehrává po 1 260 letech pronásledování 

(Da 7,25) a zárove� p�ed druhým p�íchodem Ježíše Krista a ustanovením jeho v��ného království. 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Teologové �íkají (a správn�), že vid�ní  
o dvou tisících t�ech stech ve�erech 
a jitrech a vid�ní o sedmdesáti 
týdnech p�edstavují ve skute�nosti 
jedno ucelené proroctví. Na základ� 
jakých d�kaz� m�žeme obhájit 
toto tvrzení? 
 

2. Co se m�žeme nau�it z Danielovy p�ímluvné modlitby? Jak to m�že obohatit náš modlitební život a naši 
k�es�anskou zkušenost? 
 

3. Kristova ob�� za nás je naší jedinou nad�jí. Jak nám to pomáhá z�stat pokornými? A co je ješt� d�ležit�j-
ší, jak nám to m�že pomoci více milovat bližní a odpoušt�t jim? Jak tuto myšlenku rozvíjí text  
L 7:40–47  „40Ježíš mu na to �ekl: „Šimone, chci ti n�co pov�d�t.“ On �ekl: „Pov�z, Mist�e!“ – 41„Jeden v��itel m�l dva 
dlužníky. První byl dlužen p�t set denár�, druhý padesát. 42Když nem�li �ím splatit dluh, odpustil ob�ma. Který z nich ho 
bude mít rad�ji?“ 43Šimon mu odpov�d�l: „Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ �ekl mu: „Správn� jsi usoudil!“ 
44Pak se obrátil k žen� a �ekl Šimonovi: „Pohle� na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, 
ona však skropila mé nohy slzami a ot�ela je svými vlasy. 45Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nep�e-
stala líbat mé nohy. 46Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. 47Proto ti pravím: 
Její mnohé h�íchy jsou jí odpušt�ny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.““ 
 

4. Uvažuj o tom, jak d�ležité bylo Písmo pro Daniela, jeho modlitbu a také nad�ji. Celý národ byl potupn� 
poražen, lidé byli odvle�eni do exilu, zem� byla zpustošena a hlavní m�sto zni�eno. P�esto Daniel prožíval 
nad�ji, že se národ jednoho dne vrátí dom�. Tuto nad�ji mohl získat pouze z text� Písma, které mluví          
o Božích zaslíbeních. Jak se pro tebe m�že stát Písmo zdrojem nad�je? 

 
� 

 
 

7 

 

 

 

 
                                    

�  1    0 

  JERRY  

Od pokání k út�še 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Od pokání k út�še Týden od 01.03. do 07.03. 

 
26Až vám zlomím h�l chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na p�íd�l. 
Budete jíst, ale nenasytíte se. 27Jestliže m� ani p�esto neuposlechnete a budete mi dále odporovat, 28i já se vám budu 
stav�t na odpor v rozho��ení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše h�íchy. 29Budete jíst maso svých syn� a budete jíst 
maso svých dcer. 30Zahladím vaše posvátná návrší a rozt�íštím vaše kadidlové oltá�íky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny 
vašich hnusných model a zprotivíte se mi. 31Obrátím vaše m�sta v trosky, vaše svatyn� zpustoším a nep�ivoním k libé v�ni 
vašich ob�tí . 32Sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nep�átelé, kte�í se v ní usadí. 33Vás pak rozptýlím mezi 
pronárody, vpadnu vám s taseným me�em do zad, takže se vaše zem� stane pustinou a vaše m�sta se prom�ní v trosky. 
34Tehdy si zem� vynahradí své roky odpo�inutí po celou dobu, co bude zpustošena, až vy budete v zemi svých nep�átel. 
Tehdy bude zem� odpo�ívat a vynahradí si své roky odpo�inutí. 35Po celou dobu zpustošení bude odpo�ívat, protože 
nemohla odpo�ívat ve vašich letech odpo�inutí, když jste v ní sídlili. 36Naplním ustrašeností srdce t�ch, kdo z vás z�stanou 
v zemích svých nep�átel, že je zažene i šelest odvátého listí. Budou utíkat jako p�ed me�em a padat, i když je nikdo nebude 
pronásledovat. 37Budou klopýtat jeden p�es druhého jako p�ed me�em, a�koli je nikdo nebude pronásledovat. Neobstojíte 
p�ed svými nep�áteli. 38Zahynete mezi pronárody a pohltí vás zem� vašich nep�átel. 39Kte�í z vás z�stanou, zaniknou pro 
svou nepravost v zemích svých nep�átel a také pro nepravosti svých otc� zaniknou. 40Pak budou vyznávat nepravost svou  
i nepravost svých otc�, zpronev�ru, jíž se na mn� dopustili, a že mi odporovali. 41Proto i já jsem se jim postavil na odpor 
a zavedl jsem je do zem� jejich nep�átel, dokud nebude jejich neob�ezané srdce zkrušeno a dokud neodpykají své provi-
n�ní. 42I p�ipomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlouvu s Izákem, také si p�ipomenu svou smlouvu s Abraha-
mem, i tu zemi si p�ipomenu. 43Zem� totiž bude od nich opušt�na a vynahradí si své roky odpo�inutí, bude zpustošena, bez 
nich, dokud oni neodpykají své provin�ní, protože znovu a znovu zavrhovali mé �ády a má na�ízení si protivili. 44Avšak      
i když budou v zemi svých nep�átel, nezavrhnu je a nezprotivím si je, jako bych s nimi m�l skoncovat a zrušit svou smlou-
vu s nimi. Já jsem Hospodin, jejich B�h. 45P�ipomenu jim smlouvu s jejich p�edky, které jsem vyvedl z egyptské zem� p�ed 
zraky pronárod�, abych jim byl Bohem, já Hospodin.“ 
 

PO 2. b�ezna – Prosba o milost 
Da 9:18.19  „18Naklo�, m�j Bože, své ucho a slyš, otev�i své o�i a viz, jak jsme zpustošeni my i m�sto, 

které se nazývá tvým jménem. Vždy� ne pro své spravedlivé �iny ti p�edkládáme své prosby o smilování, 

ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! Panovníku, odpus�! Panovníku, pozoruj a jednej! Nepro-

dlévej! Kv�li sob�, m�j Bože! Vždy� tvé m�sto i tv�j lid se nazývá tvým jménem.“ 
Da 9:3-17  „3Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žín�ném 
rouchu a popelu. 4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký          
a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství v��i t�m, kte�í t� milují a dodržují tvá p�ikázání! 5Zh�ešili jsme a provi-
nili se, jednali jsme svévoln�, bou�ili se a uchýlili od tvých p�ikázání a soud�. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky 
proroky, kte�í mluvili ve tvém jménu našim král�m, našim velmož�m, našim otc�m a všemu lidu zem�. 7Na tvé stran�, 
Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruza-
léma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronev�ru, které se 
v��i tob� dopustili. 8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, nebo� 
jsme proti tob� zh�ešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpušt�ní, nebo� jsme se bou�ili proti n�mu       
10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a ne�ídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proro-
ky. 11Celý Izrael p�estoupil tv�j zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlo�e�ení, jak je o tom 
psáno v zákon� Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tob� h�ešili. 12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil 
proti nám a proti našim soudc�m, kte�í nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo u�in�no pod celým 
nebem; tak bylo u�in�no v Jeruzalém�. 13Jak je psáno v zákon� Mojžíšov�, p�išlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozírav� podle jeho pravdy. 
14Proto Hospodin bd�l nad tím zlem a uvedl je na nás, nebo� Hospodin, náš B�h, je spravedlivý ve všech svých �inech, 
které koná, ale my jsme ho neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi sv�j lid vyvedl z egyptské zem� pevnou 
rukou, a tak sis u�inil jméno, jaké máš až dodnes, zh�ešili jsme, byli jsme svévolní. 16Panovníku, nech� se, prosím, podle 
tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tv�j hn�v a tvé rozho��ení od tvého m�sta Jeruzaléma, tvé svaté hory, nebo� pro naše 
h�íchy a viny našich otc� je Jeruzalém a tv�j lid tupen všemi, kte�í jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu 
svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvá� nad svou zpustošenou svatyní, kv�li sob� , Panovníku.“ 
2Kr 19:15-19  „15Chizkijáš se p�ed Hospodinem modlil: „Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi 
B�h nade všemi královstvími zem�. Ty jsi u�inil nebesa i zemi. 
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16Naklo�, Hospodine, své ucho a slyš, otev�i, Hospodine, své o�i a viz! Slyš slova Sancheríbova, která vzkázal, aby han�l 
Boha živého. 17Opravdu, Hospodine, králové asyrští zni�ili pronárody i jejich zem�. 18Jejich bohy vydali ohni, protože to 
nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, d�evo a kámen, proto je zni�ili. 19Ale te� Hospodine, Bože náš, zachra� nás 
prosím z jeho rukou, a� poznají všechna království zem�, že ty, Hospodine, jsi B�h, ty sám!““ 
Mt 5:16  „Tak a� svítí vaše sv�tlo p�ed lidmi, aby vid�li vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ 
 

ÚT 3. b�ezna – P�ímluvná modlitba 
Da 9:3-6  „3Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování 

v postu, žín�ném rouchu a popelu. 4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: 

„Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství v��i t�m, kte�í t� milují    

a dodržují tvá p�ikázání! 5Zh�ešili jsme a provinili se, jednali jsme svévoln�, bou�ili se a uchýlili od tvých 

p�ikázání a soud�. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kte�í mluvili ve tvém jménu našim 

král�m, našim velmož�m, našim otc�m a všemu lidu zem�.““ 
Da 9:18-20  „18Naklo�, m�j Bože, své ucho a slyš, otev�i své o�i a viz, jak jsme zpustošeni my i m�sto, které se nazývá 
tvým jménem. Vždy� ne pro své spravedlivé �iny ti p�edkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 
19Panovníku, slyš! Panovníku, odpus�! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kv�li sob�, m�j Bože! Vždy� tvé m�sto  
i tv�j lid se nazývá tvým jménem.“ 20Ješt� jsem rozmlouval a modlil se, vyznával h�ích sv�j i h�ích Izraele, svého lidu,      
a p�edkládal Hospodinu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou horu Boží.“ 
Ex 32:7-14  „7I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: „Sestup dol�. Tv�j lid, který jsi vyvedl z egyptské zem�, se vrhá do 
zkázy. 8Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim p�ikázal. Odlili si sochu bý�ka a klan�jí se mu, ob�tují mu a �íkají: ‚To je tv�j 
b�h, Izraeli, který t� vyvedl z egyptské zem�.‘“ 9Hospodin dále Mojžíšovi �ekl: „Vid�l jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. 
10Te� m� nech, a� proti nim vzplane m�j hn�v a skoncuji s nimi; z tebe však ud�lám veliký národ.“ 11Mojžíš však prosil 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, pro� plane tv�j hn�v proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou  
a pevnou rukou z egyptské zem�? 12Pro� mají Egyp�ané �íkat: ‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil        
a nadobro je smetl z povrchu zem�.‘ Upus� od svého planoucího hn�vu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému 
lidu zamýšlíš . 13Rozpome� se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám p�i sob� p�ísahal          
a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hv�zdy a celou tuto zemi, jak jsem �ekl, dám vašemu potomstvu, aby 
ji nav�ky m�lo v d�dictví.“ 14A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o n�mž mluvil, že je dopustí na sv�j lid.“ 
Nu 14:10-25  „10Celá pospolitost však k�i�ela, aby je ukamenovali. Vtom se všem Izraelc�m ukázala p�i stanu setkávání 
Hospodinova sláva. 11Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Jak dlouho m� bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude v��it 
p�es všechna znamení, která jsem uprost�ed n�ho konal? 12Budu ho bít morem a vyd�dím jej, a z tebe u�iním v�tší           
a zdatn�jší národ, než je on.“ 13Mojžíš však �ekl Hospodinu: „Uslyší o tom Egyp�ané, nebo� z jejich st�edu jsi vyvedl 
tento lid svou mocí, 14a budou o tom vykládat obyvatel�m této zem�. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprost�ed tohoto lidu, 
že ty, Hospodine, se zjevuješ tvá�í v tvá�. Tv�j oblak stojí nad nimi, v sloupu oblakovém chodíš p�ed nimi ve dne                
a v sloupu ohnivém v noci. 15Když tento lid do jednoho usmrtíš, pronárody, které slyšely o tob� zprávu, �eknou: 16‚Protože 
Hospodin nebyl s to uvést tento lid do zem�, kterou p�ísežn� zaslíbil, pobil je na poušti.‘ 17Nuže, nech� se prosím vyvýší 
tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil. �ekl jsi: 18‚Hospodin je shovívavý a nesmírn� milosrdný, odpouští vinu a p�estupek, 
ale viníka nenechá bez trestu, vinu otc� stíhá na synech do t�etího i �tvrtého pokolení.‘ 19Promi� prosím tomuto lidu vinu 
podle svého velikého milosrdenství, jako jsi mu ji odpoušt�l od Egypta až sem.“ 20Hospodin odv�til: „Na tvou p�ímluvu 
promíjím. 21Avšak, jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní celou zemi. 22Proto žádný z muž�, kte�í vid�li mou slávu       
a má znamení, jež jsem �inil v Egypt� i na poušti, a pokoušeli m� už aspo� desetkrát a neposlouchali m�, 23nespat�í zemi, 
kterou jsem p�ísežn� zaslíbil jejich otc�m; nespat�í ji žádný, kdo m� znevažoval. 24Jen svého služebníka Káleba, protože 
byl jiného ducha a cele se mi oddal, uvedu do zem�, do níž vstoupil, a jeho potomstvo ji obsadí. 25V dolin� sídlí Amále-
kovci a Kenaanci; zítra se tedy obra�te a táhn�te pouští cestou k Rákosovému mo�i.““ 
1Kr 18  „1Po mnoha dnech, t�etího roku, se stalo slovo Hospodinovo k Elijášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi 
déš�.“ 2Elijáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Sama�í se rozmohl hlad. 3Achab si zavolal Obadjáše, správce domu. 
Obadjáš se velice bál Hospodina. 4Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta prorok�, scho-
val je po padesáti mužích v jeskyni a opat�oval je chlebem a vodou.  5Achab Obadjášovi �ekl: „Jdi ke všem vodním 
pramen�m a ke všem potok�m v zemi; snad se najde tráva, abychom uživili kon� a mezky a nemuseli porážet dobytek.“ 
6Rozd�lili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám jinou cestou. 
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6Tento Ezdráš vyšel z Babylónu. Byl to znalec Zákona, zb�hlý v zákon� Mojžíšov�, který vydal Hospodin, B�h Izraele. 
Král mu dal vše, o� žádal, protože nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha. 7S ním se vydali do Jeruzaléma i n�kte�í 
Izraelci, kn�ží a levité, zp�váci, vrátní a chrámoví nevolníci v sedmém roce krále Artaxerxa. 8P�išel do Jeruzaléma pátého 
m�síce téhož sedmého roku jeho kralování. 9Na první den prvního m�síce byl stanoven nástup cesty z Babylónu a prvního 
dne pátého m�síce p�išel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. 10Ezdráš bádal s up�ímným 
srdcem v Hospodinov� zákon�, jednal podle n�ho a vyu�oval v Izraeli na�ízením a práv�m. 11Toto je opis listu, který 
vydal král Artaxerxés kn�zi Ezdrášovi, znalci Zákona, znalému zn�ní p�íkaz� Hospodinových a jeho na�ízení Izraeli: 
12„Artaxerxés, král král� kn�zi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes: Rozhodnutí. Nuže: 13Vydal jsem rozkaz, že každý      
z izraelského lidu, z jeho kn�ží a levit� v mém království, kdo touží jít do Jeruzaléma, m�že jít s tebou, 14protože jsi vyslán 
králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a na Jeruzalém podle zákona svého Boha, který máš v ruce. 15Doneseš 
tam st�íbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovoln� ob�tovali Bohu Izraele, jehož p�íbytek je v Jeruzalém�,             
16i všechno st�íbro a zlato, které dostaneš po celé babylónské krajin� spolu s dobrovolnými ob��mi lidu a kn�ží, kte�í je 
budou dobrovoln� ob�tovat pro d�m svého Boha v Jeruzalém�. 17Za to st�íbro sv�domit� nakoupíš býky, berany a beránky 
s p�íslušnými ob�tními dary a úlitbami a budeš je ob�tovat na oltá�i v dom� vašeho Boha v Jeruzalém�. 18Se zbytkem 
st�íbra a zlata u�i�te, co ty a tvoji brat�í budete pokládat za dobré, v souladu s v�lí vašeho Boha. 19P�edm�ty, které ti jsou 
p�edány pro službu v dom� tvého Boha, odevzdej p�ed Bohem v Jeruzalém�. 20Ostatní své výdaje za pot�eby pro d�m 
tvého Boha uhradíš z královské pokladny. 21Já, král Artaxerxés, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladu v Zaeufra-
tí: Všechno, o� vás požádá kn�z Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, a� je sv�domit� vykonáno, 22až do jednoho sta talent� 
st�íbra, do sta kór� pšenice, do sta bat� vína a sta bat� oleje, a soli bez omezení. 23Všechno, co rozkáže B�h nebes, a� se 
p�esn� vykoná pro d�m Boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny. 24Bu� vám také známo, že 
žádnému kn�zi ani levitovi, zp�vákovi, vrátnému, chrámovému nevolníkovi a služebníku Božího domu se nesm�jí vym��it 
dan�, dávky z úrod a jiné poplatky. 25Ty, Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti sv��ena, ustanovíš soudce        
a rozhod�í, kte�í budou rozhodovat p�e všeho lidu v Zaeufratí, totiž všech, kte�í se znají k zákon�m tvého Boha. A kdo je 
neznají, ty budete vyu�ovat. 26Nad každým, kdo nebude sv�domit� zachovávat zákon tvého Boha a zákon královský, bude 
vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, pen�žité pokuty nebo v�zení.“ 27Požehnán bu� Hospodin, B�h našich otc�, že 
vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalém�, 28a že mi p�ízniv� naklonil krále a jeho rádce        
i všechny významné královy velmože. Vzchopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospodina, mého Boha,           
a shromáždil jsem p�edstavitele Izraele, aby šli se mnou.“ 
Da 8:14  „�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
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7Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 8nebo� slova, která jsi mi sv��il, dal jsem jim a oni je p�ijali. Vpravd� 
poznali, že jsem od tebe vyšel, a uv��ili, že ty jsi m� poslal. 9Za n� prosím. Ne za sv�t prosím, ale za ty, které jsi mi dal, 
nebo� jsou tvoji;       10a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. 11Již nejsem ve sv�t�, ale oni jsou ve 
sv�t�, a já jdu k tob�. Ot�e svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nech� jsou jedno jako my. 12Dokud jsem byl 
s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, krom� toho, 
který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní jdu k tob�, ale toto mluvím ješt� na sv�t�, aby v sob� m�li plnost mé 
radosti. 14Dal jsem jim tvé slovo, ale sv�t k nim pojal nenávist, pon�vadž nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze sv�ta. 
15Neprosím, abys je vzal ze sv�ta, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze sv�ta. 17Posv�� je 
pravdou; tvoje slovo je pravda. 18Jako ty jsi mne poslal do sv�ta, tak i já jsem je poslal do sv�ta. 19Sám sebe za n� posv�-
cuji, aby i oni byli vpravd� posv�ceni. 20Neprosím však jen za n�, ale i za ty, kte�í skrze jejich slovo ve mne uv��í; 21aby 
všichni byli jedno jako ty, Ot�e, ve mn� a já v tob�, aby i oni byli v nás, aby tak sv�t uv��il, že ty jsi m� poslal. 22Slávu, 
kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23já v nich a ty ve mn�; aby byli uvedeni v dokonalost 
jednoty a sv�t aby poznal, že ty jsi m� poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 24Ot�e, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli 
se mnou tam, kde jsem já; a� hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, nebo� jsi m� miloval již p�ed založením sv�ta. 
25Spravedlivý Ot�e, sv�t t� nepoznal, ale já jsem t� poznal a také oni poznali, že jsi m� poslal. 26Dal jsem jim poznat tvé 
jméno a ješt� dám poznat, aby      v nich byla láska, kterou máš ke mn�, a já abych byl v nich.““ 
Žd 4:15  „Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu.“ 
Žd 7:26.27  „26To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník� a vyvýše-
ný nad nebesa, 27který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti nap�ed za vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy 
lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama.“ 
2K 5:21  „Toho, který nepoznal h�ích, kv�li nám ztotožnil s h�íchem, abychom v n�m dosáhli Boží spravedlnosti.“ 
 

ST 4. b�ezna – Mesiášovo dílo 
Da 9:21-24  „21Tedy ješt� jsem rozmlouval v modlitb�, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve vid�l ve 

vid�ní, sp�šn� p�ilétl a dotkl se m� v dob� ve�erního ob�tního daru. 22Pou�il m�, když se mnou mluvil. 

�ekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k pou�ení. 23Prve p�i tvých prosbách o smilování vyšlo 

slovo a já jsem p�išel, abych ti je oznámil, nebo� jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozum�j vid�ní. 
24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno s nev�rností, 

než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní 

vid�ní a proroctví, k pomazání svatyn� svatých.““ 
P� 28:24  „Kdo odírá otce a matku a �íká: „To není žádný p�estupek,“ je spole�níkem zhoubce.“ 
Ez 2:3  „�ekl mi: „Lidský synu, posílám t� k izraelským syn�m, k t�m bou�ícím se pronárod�m, které se vzbou�ily proti 
mn�. Oni i jejich otcové mi byli nev�rni až do tohoto dne.““ 
Žd 8:1  „Z toho, co bylo �e�eno, plyne: máme velekn�ze, který usedl po pravici Božího tr�nu.“ 
 

�T 5. b�ezna – Prorocký kalendá� 
Da 9:25-27 �SP  „25V�z tedy a rozum�j: Od vyjití slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k Pomaza-

nému v�dci bude sedm sedmiletí a šedesát dva sedmiletí. Znovu se vybuduje nám�stí a p�íkop, v tísni 

on�ch �as�. 26Ale po t�ch šedesáti a dvou sedmiletích bude vyhlazen Pomazaný a nebude mít nic, a to 

m�sto i tu svatyni bude ni�it lid jednoho v�dce, který p�ichází. Ale jeho konec bude v záplav�. A až do 

konce bude odhodlaný boj po místech zpustošených. 27A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, le� 

uprost�ed onoho sedmiletí ukon�í ob�tní hod i p�ídavnou ob��. Tehdy na k�ídle ohavností bude pustošící, 

dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou.“ 
Da 8:27  „Já, Daniel, jsem z�stal bez sebe a byl jsem t�žce nemocen po �adu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání       
u krále. Žasl jsem nad tím vid�ním, ale nikdo to nechápal.“ 
Ezd 7  „1Po t�chto událostech, za kralování perského krále Artaxerxa, p�išel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azarjáše, syna 
Chilkijáše, 2syna Šalúma, syna Sádoka, syna Achítúba, 3syna Amarjáše, syna Azarjáše, syna Merajóta, 4syna Zerachjáše, 
syna Uzího, syna Bukího, 5syna Abíšúy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Árona, nejvyššího kn�ze. 
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7Když byl Obadjáš na cest�, hle, Elijáš mu jde vst�íc. Obadjáš ho zpozoroval, padl na tvá� a zvolal: „Jsi to ty, Elijáši, m�j 
pane?“ 8Odv�til mu: „Jsem. Jdi a vy�i� svému pánu: Je zde Elijáš.“ 9Obadjáš �ekl: „	ím jsem zh�ešil, že vydáváš svého 
služebníka do rukou Achabovi, aby m� usmrtil? 10Jakože živ je Hospodin, tv�j B�h, není pronároda ani království, kam by 
m�j pán nebyl poslal, aby t� vyhledal. Když �ekli: ‚Není tady,‘ museli v tom království nebo pronárodu odp�isáhnout, že 
t� nenašli. 11A ty nyní �íkáš: ‚Jdi a vy�i� svému pánu: Je zde Elijáš.‘ 12Stane se, že já od tebe odejdu a Hospodin�v duch 
t� odnese nevím kam. Já to p�jdu oznámit Achabovi, on t� nenajde a zabije m�. Tv�j služebník se p�ece od mládí bojí 
Hospodina! 13Což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem ud�lal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Sto muž�    
z Hospodinových prorok� jsem schoval po padesáti mužích v jeskyni a opat�oval je chlebem a vodou. 14A ty nyní �íkáš: 
‚Jdi a vy�i� svému pánu: Je zde Elijáš.‘ Vždy� m� zabije!“ 15Elijáš mu �ekl: „Jakože živ je Hospodin zástup�, v jehož 
jsem službách, že se dnes p�ed ním ukážu.“ 16Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to . Achab šel Elijášovi 
naproti. 17Když Achab uvid�l Elijáše, �ekl mu: „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“ 18Ten odv�til: „Izraele neuvádím 
do zkázy já, ale ty a d�m tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova p�ikázání a ty že chodíš za baaly. 19Ale nyní za�i�, a� 
se ke mn� shromáždí na horu Karmel celý Izrael i �ty�i sta padesát Baalových prorok� a �ty�i sta prorok� Ašé�iných, 
kte�í jedí u stolu s Jezábelou.“ 20Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu Karmel. 21Tu p�istou-
pil Elijáš ke všemu lidu a �ekl: „Jak dlouho budete poskakovat na ob� strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; 
jestliže Baal, jd�te za ním!“ Lid mu neodpov�d�l ani slovo. 22Elijáš dále �ekl lidu: „Jako Hospodin�v prorok zbývám už 
sám, ale Baalových prorok� je �ty�i sta padesát. 23A� nám dají dva býky. Oni a� si vyberou jednoho býka, a� ho rozsekají 
na kusy a položí na d�íví, ale ohe� a� nezakládají. Já ud�lám totéž s druhým býkem: dám ho na d�íví, ale ohe� nezaložím. 
24Vzývejte pak jména svých boh� a já budu vzývat jméno Hospodinovo. B�h, který odpoví ohn�m, ten je B�h.“ Všechen lid 
odpov�d�l: „To je správná �e�.“ 25Elijáš vyzval Baalovy proroky: „Vyberte si jednoho býka a p�ipravte ho první, protože 
vás je víc. Potom vzývejte jména svých boh�, ale ohe� nezakládejte!“ 26Vzali tedy býka, kterého jim dal, p�ipravili ho a od 
rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpov�z nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpov�d�l. A poska-
kovali u zhotoveného oltá�e. 27V poledne se jim Elijáš za�al posmívat: „Volejte co nejhlasit�ji, vždy� je to b�h! T�eba je 
zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, a� se probudí!“ 28Oni volali co nejhlasit�ji a zasazovali si podle 
svého oby�eje rány me�i a ošt�py, až je polévala krev. 29Minulo poledne a oni ješt� pok�ikovali až do chvíle, kdy se p�iná-
ší ob�tní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpov�d�l, nikdo tomu nev�noval pozornost. 30Tu �ekl Elijáš všemu lidu: 
„P�istupte ke mn�!“ Všechen lid k n�mu p�istoupil a on opravil pobo�ený Hospodin�v oltá�. 31Vzal dvanáct kamen� 
podle po�tu kmen� syn� Jákoba, k n�muž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. 32Z kamen� vybudoval 
oltá� ve jménu Hospodinov� a kolem oltá�e vymezil p�íkopem prostor pro vysetí dvou m�r zrní. 33Pak narovnal d�íví, 
rozsekal býka na kusy a položil na d�íví. 34Nato �ekl: „Napl�te �ty�i džbány vodou a vylijte ji na zápalnou ob�� a na 
d�íví!“ Potom �ekl: „Ud�lejte to ješt� jednou.“ Oni to ud�lali. Znovu �ekl: „Ud�lejte to pot�etí!“ Ud�lali to tedy pot�etí. 
35Voda tekla okolo oltá�e a naplnila i p�íkop. 36Nastal �as , kdy se p�ináší ob�tní dar. Prorok Elijáš p�istoupil a �ekl: 
„Hospodine, Bože Abraham�v, Izák�v a Izrael�v, a� se dnes pozná, že ty jsi B�h v Izraeli a já tv�j služebník a že jsem 
u�inil všechny tyto v�ci podle tvého slova. 37Odpov�z mi, Hospodine! Odpov�z mi, a� pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi 
B�h. Ty sám obra� jejich srdce zp�t k sob� .“ 38I spadl Hospodin�v ohe� a poz�el zápalnou ob�� i d�íví, kameny i prs�,     
a vodu z p�íkopu vypil. 39Když to všechen lid spat�il, padli na tvá� a volali: „Jen Hospodin je B�h! Jen Hospodin je 
B�h!“ 40Elijáš jim poru�il: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich a� neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je Elijáš 
dol� k potoku Kíšonu a tam je pobil. 41Poté �ekl Elijáš Achabovi: „Vystup vzh�ru, jez a pij. Je slyšet hukot dešt�!“ 
42Achab tedy vystoupil vzh�ru, aby jedl a pil. Elijáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvá� 
mezi kolena. 43Pak �ekl svému mládenci: „Vystup a pohle� sm�rem k mo�i.“ On vystoupil, pohled�l a �ekl: „Nic tam 
není.“ Elijáš pravil: „Opakuj to sedmkrát.“ 44Když to bylo posedmé, �ekl: „Hle, z mo�e vystupuje mrá�ek malý jako 
lidská dla�.“ Elijáš mu �ekl: „Vystup vzh�ru a vy�i� Achabovi: ‚Zap�áhni a je� dol�, a� t� nestihne déš�!‘“ 45A vtom už  
k tomu došlo. Nebe se zachmu�ilo, vítr p�ihnal mraky a spustil se silný déš�. Achab dal zap�áhnout a jel do Jizreelu. 
46Hospodinova ruka byla s Elijášem. Podkasal si bedra a b�žel p�ed Achabem, až dob�hl do Jizreelu.“ 
Jk 5:16  „Vyznávejte h�íchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí 
modlitba spravedlivého.“ 
J 17  „1Po t�ch slovech Ježíš pozvedl o�i k nebi a �ekl: „Ot�e, p�išla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, 
2stejn� jako jsi u�inil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu sv��il, dal jim: život v��ný. 3A život v��ný je 
v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 4Já jsem t� oslavil na zemi, když 
jsem dokonal dílo, které jsi mi sv��il. 5A nyní ty, Ot�e, oslav mne svou slávou, kterou jsem m�l u tebe, d�íve než byl sv�t. 
6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze sv�ta dal. Byli tvoji a mn� jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 
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