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Ezdráš: jeho doba a poslání Týden od 29.09. do 05.10. 

 

� Texty na tento týden – Jr 29:10; Ezd 1:1–3; 4:1–7; 7:6–13 
 

� Základní verš 
„„Toto praví Kýros, král perský: ‚Hospodin, B�h nebes, mi dal všechna království zem�. Pov��il m�, 

abych mu vybudoval d�m v Jeruzalém�, který je v Judsku.‘“ (Ezd 1:2) 
 

   Ze spis� proroka Jeremjáše se dozvídáme o Božím zaslíbení, podle kterého se má po uplynutí sedmdesáti 

let vrátit Boží lid z babylónského zajetí. Král Kýros byl Božím nástrojem, díky n�muž se mohl tento návrat 

uskute�nit. Kýros pomazaný Bohem (Iz 45,1) vydal v roce 538 p�. Kr.dekret, který dával Božímu lidu svo-

bodu a možnost vrátit se do své zem� a znovu vybudovat chrám. 

   Bylo to Boží p�ání (ne Kýrovo), aby se stalo skute�ností, že: „�ekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘     

A chrámu: ‚Budeš založen!‘“ (Iz 44,28) Sám B�h byl zárukou toho, že Jeruzalém bude nov� postaven,        

a proto p�im�l Kýra k vydání povolení stav�t chrám. 

   Je vždy povzbuzující, když sledujeme Boží lid, jak jedná v souladu s tím, co chce Hospodin: „Tu se vydali 

na cestu p�edstavitelé judských a benjamínských rod�, kn�ží a levité, všichni, jejichž ducha probudil B�h, 

aby stav�li Hospodin�v d�m v Jeruzalém�.“ (Ezd 1,5) 

   Je to p�íklad správné odpov�di na mocné a zárove� laskavé Boží jednání. Ta nejlepší rozhodnutí a �iny 

d�láme motivováni poznáním toho, jaký B�h je, co pro nás ud�lal a s jakou láskou pracuje ve prosp�ch 

svého lidu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Boží slib se napl�uje: první návrat ze zajetí 
- Obnova Jeruzaléma: události a králové 
- Ezdreáš: v�dce vlny návratu z exilu 
- Dekret krále Artaxerxa: pobídka k obnov� Jeruzaléma 
- Kvalitní vzd�lání: vybaveni ke služb� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 29. zá�í – Boží slib se napl�uje: první návrat ze zajetí 
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.“  

Ezd 1:1-3  „1V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy 

Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také 

zapsat: 2„Toto pravý Kýros… 3‚Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu – B�h bu� s ním – se m�že vydat na 

cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stav�t d�m Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je           

v Jeruzalém�.‘““ 
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.“ 
Da 9:1.2.24-27  „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 sedmdesát let v troskách. … 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. 25V�z 
a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdn�. Za 
šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné doby.  
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26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, 
který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu mnohým 
v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné modly, 
než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
Da 10  „1V t�etím roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Beltšasar, zjeveno slovo. A to 
slovo je pravdivé; týká se velké strasti. Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo dáno ve vid�ní. 2V t�ch dnech jsem já, 
Daniel, truchlil po celé t�i týdny. 3Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí 
až do uplynutí celých t�í týdn�. 4Dvacátého �tvrtého dne prvního m�síce jsem byl na b�ehu veliké �eky zvané Chidekel. 
5Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jakýsi muž oble�ený ve ln�ném od�vu. Na bedrech m�l pás z t�pytivého zlata             
z Úfazu. 6T�lo m�l jako chrysolit, tvá� jako blesk, o�i jako ho�ící pochodn�, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk 
jeho slov byl jako hrozný hluk. 7Já, Daniel, jsem to vid�ní vid�l sám. Muži, kte�í byli se mnou, žádné vid�ní nevid�li, ale 
padlo na n� veliké zd�šení a uprchli do úkrytu. 8Z�stal jsem sám a vid�l jsem to veliké vid�ní, ale nez�stala ve mn� síla. 
Velebnost mé tvá�e se zm�nila a byla zcela porušena; nezachoval jsem si sílu. 9Slyšel jsem zvuk jeho slov, a jak jsem zvuk 
jeho slov uslyšel, p�išly na m� mrákoty a padl jsem na tvá�, totiž tvá�í na zem. 10A hle, dotkla se m� ruka a zat�ásla mnou, 
takže jsem se pozvedl na kolena a dlan� rukou. 11Muž mi �ekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tob� budu 
mluvit. St�j na svém míst�. Jsem poslán k tob�.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chv�l jsem se. 12�ekl mi: 
„Neboj se, Danieli, nebo� od prvního dne, kdy ses rozhodl porozum�t a poko�it se p�ed svým Bohem, byla tvá slova 
vyslyšena, a já jsem proto p�išel. 13Avšak ochránce perského království stál proti mn� po jedenadvacet dní. Dokud mi 
nep�išel na pomoc Míkael, jeden z p�edních ochránc�, z�stal jsem tam u perských král�. 14P�išel jsem, abych t� pou�il     
o tom, co potká tv�j lid v posledních dnech, nebo� vid�ní se týká t�chto dn�.“ 15Když ke mn� promluvil tato slova, sklonil 
jsem tvá� k zemi a on�m�l jsem. 16A hle, kdosi podobný lidským syn�m se dotkl mých rt�. Otev�el jsem ústa a promluvil 
jsem k tomu, který stál proti mn�: „M�j pane, pro to vid�ní m� sev�ely k�e�e a nezachoval jsem si sílu. 17Jak by mohl 
služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mn� síla a nez�stal ve mn� dech.“ 18Op�t se 
m� dotkl kdosi, kdo vypadal jako �lov�k, a dodal mi sílu. 19�ekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tob�! Vzchop se, vzchop 
se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly. �ekl jsem: „A� m�j pán mluví, nebo� jsem již posílen.“ 20�ekl: „Víš, pro� jsem 
k tob� p�išel? Nyní se op�t vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršan�. Odcházím, a hle, p�ichází ochránce �ek�. 
21Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v t�ch v�cech, krom� vašeho 
ochránce Míkaela.““ 
 

PO 30. zá�í – Obnova Jeruzaléma: události a králové 
Ezd 4:4-7  „4Lid zem� bral odvahu judskému lidu a pohr�žkami jej odrazoval od stavby. 5Podpláceli proti 

nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského krále Kýra až do kralování perského krále 

Dareia. 6I za kralování Xerxova, na za�átku jeho kralování, sepsali na obyvatele Judska a Jeruzaléma 

žalobu. 7Také za dn� Artaxerxa psali Bišlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perskému králi 

Artaxerxovi; list byl napsán aramejským písmem i jazykem.“ 
Ezd 4:1-3  „1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové p�esídlenc� budují chrám Hospodinu, Bohu Izrae-
le, 2dostavili se k Zerubábelovi a k p�edstavitel�m rod� s návrhem: „Budeme stav�t s vámi, nebo� se dotazujeme vašeho 
Boha stejn� jako vy. Ob�tujeme mu ode dn� asyrského krále Esarchadóna, který nás sem p�esídlil.“ 3Ale Zerubábel         
a Jéšua i ostatní p�edstavitelé izraelských rod� jim odpov�d�li: „Vy s námi nem�žete stav�t d�m našeho Boha. Hospodi-
nu, Bohu Izraele, budeme stav�t my sami, jak nám p�ikázal král Kýros, král perský!““ 
Ezd 4:8-24 „8Kanclé� Rechúm a písa� Šimšaj napsali králi Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému, 9totiž Rech-
úm, kanclé�, a Šimšaj, písa�, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocn�nci, správní a berní ú�edníci, lidé z Uruku, 
z Babylónu, Élamci z Šúšanu 10a ostatní národy, které veliký a slavný Asenapar zajal a p�esídlil do m�st sama�ských a do 
ostatního Zaeufratí. Nuže, 11toto je opis dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže: 
12Známo bu� králi, že židé, kte�í odešli od tebe, p�išli sem do Jeruzaléma a stav�jí toto odbojné a protivící se m�sto. 
Cht�jí dokon�it hradby, už spojují základy. 13Nuže, známo bu� králi, bude-li toto m�sto vystav�no a jeho hradby dokon-
�eny, že už nebudou odvád�t dan�, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu. 14Protože však 
my okoušíme dobrodiní paláce, nenáleží se, abychom p�ihlíželi, jak je král odírán; proto posíláme králi tuto zprávu. 
15Nech� se hledá v knize zápis� tvých otc�. Nalezneš v knize zápis� a dozvíš se, že to m�sto je odbojné a p�sobilo škody 
král�m i kraj�m. Odedávna v n�m docházelo ke vzpourám. Proto bylo to m�sto zpustošeno. 16Oznamujeme králi: Bude-li 
to m�sto vystav�no a jeho hradby dokon�eny, nez�stane ti v Zaeufratí žádný podíl!“ 
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17Král poslal výnos: „Rechúmovi, kanclé�i, a Šimšajovi, písa�i, i ostatním jejich druh�m, kte�í bydlí v Sama�í a v ostatním 
Zaeufratí: Pokoj! Nuže, 18list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem p�e�ten. 19Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, 
a shledalo se, že to m�sto odedávna povstává proti král�m a že v n�m docházelo k odboji a ke vzpou�e. 20V Jeruzalém� 
byli i mocní králové a panovali nad celým Zaeufratím a vybírali dan�, dávky z úrod a jiné poplatky. 21Nuže, vydejte 
rozkaz, a� je zabrán�no t�m muž�m dostav�t m�sto, dokud nevydám p�íslušný rozkaz. 22Bu�te opatrní, nejednejte v této 
v�ci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda!“ 23Jakmile Rechúm, písa� Šimšaj a jejich druhové p�e�etli 
opis listu krále Artaxerxa, rychle p�itáhli do Jeruzaléma k žid�m a zabránili jim ve stavb� násilím a mocí. 24Tak byla také 
zastavena práce na Božím dom� v Jeruzalém� a z�stala zastavena až do druhého roku kralování perského krále Dareia.“ 
Iz 55:8.9  „8Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodin�v. 9Jako jsou nebesa vyšší 
než zem�, tak p�evyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ 
 

ÚT 1. �íjna – Ezdreáš: v�dce vlny návratu z exilu 
Ezd 7:6-10  „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 nevol-

níci v sedmém roce krále Artaxerxa. 8P�išel do Jeruzaléma pátého m�síce téhož sedmého roku jeho kra-

lování. 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.“ 
Ezd 7:1-5  „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 Zera-
chjáše, syna Uzího, syna Bukího, 5syna Abíšúy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Árona, nejvyššího kn�ze.“ 
Ezd 8:1-14  „1Toto jsou p�edstavitelé svých rod� a seznam rod� t�ch, kte�í se mnou vyšli z Babylónu za kralování krále 
Artaxerxa: 2Z Pinchasových syn� Geršóm, z Ítamarových syn� Daniel, z Davidových syn� Chatúš. 3Z Šekanjášových 
syn�..., z Pareóšových syn� Zekarjáš; spolu s ním bylo zapsáno do seznamu rod� sto padesát muž�. 4Z Pachat-
moábových syn� Eljóenaj, syn Zerachjáš�v, a s ním dv� st� muž�. 5Z Šekanjášových syn� Jachazíel�v syn a s ním t�i sta 
muž�. 6Z Adínových syn� Ebed, syn Jónatan�v, a s ním padesát muž�. 7Z Élamových syn� Ješajáš, syn Ataljáš�v, a s ním 
sedmdesát muž�. 8Z Šefatjášových syn� Zebadjáš, syn Míkael�v, a s ním osmdesát muž�. 9Z Jóabových syn� Obadjáš, syn 
Jechíel�v, a s ním dv� st� osmnáct muž�. 10Z Šelomítových syn� syn Jósifjáš�v a s ním sto šedesát muž�. 11Z Bebajových 
syn� Zekarjáš, syn Bebaj�v, a s ním dvacet osm muž�. 12Z Azgádových syn� nejmladší syn Jóchanan a s ním sto deset 
muž�. 13Z Adoníkamových syn� ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát muž�. 14Z Bigva-
jových syn� Útaj a Zabúd a s ním sedmdesát muž�.“ 
Neh 12:26  „Ti byli za dn� Jójakíma, syna Jéšuy, syna Jósadakova, a za dn� místodržitele Nehemjáše a kn�ze Ezdráše, 
znalce Zákona.“ 
 

ST 2. �íjna – Dekret krále Artaxerxa: pobídka k obnov� Jeruzaléma 
Ezd 7:11-13  „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…“ 
Ezd 7:14-28  „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 Zaeufratí: Všechno, o� vás požádá kn�z Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, a� je 
sv�domit� vykonáno, 
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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 proroky. 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 spravedl-
nosti 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. 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 spravedli-
vé �iny ti p�edkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! Panovníku, odpus�! Panov-
níku, 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, 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.“ 
 

3. V �ásti na �tvrtek jsme studovali, jak d�ležitou roli hrálo Boží slovo ve služb� Ezdráše a jak usilovn� se 
ho Ezdráš snažil zprost�edkovat svému lidu. V �em je toto poznání d�ležité pro nás dnes? Pro� bychom se   
v církvi i v našich životech m�li nechat vzd�lávat a vést Božím slovem? 
 

 
� 
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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��e-
na, 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� Hospo-
din, B�h našich otc�, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalém�, 28a že mi p�ízniv� naklo-
nil krále a jeho rádce i všechny významné královy velmože. Vzchopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospo-
dina, mého Boha, a shromáždil jsem p�edstavitele Izraele, aby šli se mnou. 
 

�T 3. �íjna – Kvalitní vzd�lání: vybaveni ke služb� 
Ezd 7:6.10  „6Tento Ezdráš vyšel z Babylónu. Byl to znalec Zákona, zb�hlý v zákon� Mojžíšov�, který 

vydal Hospodin, B�h Izraele. … 10Ezdráš bádal s up�ímným srdcem v Hospodinov� zákon�, jednal podle 

n�ho a vyu�oval v Izraeli na�ízením a práv�m.“ 
Ezd 7:10 �SP  „Ezdráš zam��il své srdce na to, aby zkoumal Hospodin�v zákon a plnil jej a aby u�il v Izraeli ustanovení 
a na�ízení.“ 
 

PÁ 4. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 50. kapitolu „Ezdráš“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 607–617; OSU 229–232). 
   „Ve zbývajících letech svého života, a� už se nacházel poblíž médo-perského dvora, �i v Jeruzalém�, 

Ezdráš seznamoval druhé s u�ením Bible. Byl živým sv�dectvím toho, že biblické pravdy mají moc �lov�ka 

zušlechtit.“ (PK 609; OSU 229.230) 

   „K provedení reformy v dnešní dob� je zapot�ebí muž�, jako byli Ezdráš a Nehemjáš, kte�í neomlouvají 

h�ích, nebojí se zakro�it proti bezpráví ani se nesnaží zakrývat zlo závojem falešné lásky. P�ísnost k n�kte-

rým m�že totiž mnohým p�inést spásu a milost. Díky takovému postoji si budou lidé moci uv�domit, že      

v tom, kdo se staví proti zlu, se projevuje Krist�v Duch.“ (PK 675; OSU 255) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. V Písmu nacházíme mnoho nádherných Hospodinových zaslíbení. Zárove� však platí, že B�h respektuje 
naši svobodnou v�li a nevnucuje nám své plány. Která naše rozhodnutí mohou bránit, aby se Hospodinova 
zaslíbení v našich životech stala skute�ností? 
 

2. P�e�ti si Danielovu modlitbu v Da 9,1–23. O co Daniel prosil a jaký postoj v této modlitb� zaujal? Jaké 
principy v ní nacházíš a jak bys je mohl aplikovat do své zkušenosti? 
Da 9:1-23  „1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského p�vodu a byl králem nad králov-
stvím 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 sedmdesát let v troskáchObrátil jsem se k Panovníku 
Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žín�ném rouchu a popelu. 4Modlil jsem se k Hospo-
dinu, 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�. 7Na tvé stran�, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až 
do tohoto dne; je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, 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. 
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