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Ezdráš: jeho doba a poslání
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 spisů proroka Jeremjáše se dozvídáme o Božím zaslíbení, podle kterého se má po uply-
nutí sedmdesáti let vrátit Boží lid z babylónského zajetí. Král Kýros byl Božím nástrojem, 
díky němuž se mohl tento návrat uskutečnit. Kýros pomazaný Bohem (Iz 45,1) vydal v roce 
538 př. Kr.dekret, který dával Božímu lidu svobodu a možnost vrátit se do své země a znovu 
vybudovat chrám.

Bylo to Boží přání (ne Kýrovo), aby se stalo skutečností, že: „Řekne Jeruzalému: ‚Budeš vy-
budován!‘ A chrámu: ‚Budeš založen!‘“ (Iz 44,28) Sám Bůh byl zárukou toho, že Jeruzalém bude 
nově postaven, a proto přiměl Kýra k vydání povolení stavět chrám.

Je vždy povzbuzující, když sledujeme Boží lid, jak jedná v souladu s tím, co chce Hospodin: 
„Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, 
jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě.“ (Ezd 1,5)

Je to příklad správné odpovědi na mocné a zároveň laskavé Boží jednání. Ta nejlepší roz-
hodnutí a činy děláme motivováni poznáním toho, jaký Bůh je, co pro nás udělal a s jakou 
láskou pracuje ve prospěch svého lidu.

Lekce 1

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

Týden od 29. zá í do 5. íjna 2019

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Boží slib se naplňuje: první návrat ze zajetí- Obnova Jeruzaléma: události a králové- Ezdreáš: vůdce vlny návratu z exilu- Dekret krále Artaxerxa: pobídka k obnově Jeruzaléma- Kvalitní vzdělání: vybaveni ke službě- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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BOŽÍ SLIB SE NAPL UJE: PRVNÍ NÁVRAT ZE ZAJETÍ
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. (Jr 29,10)
1V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Je-
remjáše. 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 .‘“ (Ezd 1,1–3)

Osobní studium
Kromě úvodních veršů si přečti také texty 
Jr 25,11.12 a Da 9,1.2. Jak se podle tebe cítili 
lidé, kteří se měli vrátit, a jak vnímali splnění 
Božího zaslíbení?

Hospodin ovlivnil Kýra, aby umožnil ná-
vrat zajatců a aby se tím naplnilo Jeremjá-
šovo proroctví. Právě Jeremjáš napsal, že 
Judská země bude sedmdesát let pustá (toto 
období trvalo od roku 606/605 do 537/536 
před Kristem). Potom však měl Bůh „otevřít 
dveře“, aby se zajatci mohli vrátit. Když pro-
rok Daniel studoval Jeremjášova proroctví, 
zjistil, že nastal čas zaslíbeného návratu.

V 9. kapitole knihy Daniel čteme, že prorok 
byl rozrušený, protože zajetí už trvalo téměř 
sedmdesát let. Navíc se nyní dostali k moci 
Peršané. Daniel se ve svém smutku obrá-
til k Bohu, prosil o jeho milost a o naplnění 
zaslíbení. Ve stejné kapitole (Da 9,24–27) se 
dozvídáme, že Daniel dostal ujištění o tom, že 
Bůh má moc vysvobodit lid ze zajetí a povolá 
Vysvoboditele, který zemře za svůj lid jako 
smíření za jejich hříchy, přinese spravedl-
nost a naplní obětní systém. Bůh v podstatě 

říká: „Danieli, neboj se. Vysvoboditel (Ježíš) 
skutečně přijde, proto pošlu vysvoboditele 
i teď vám.“ Brzy poté Bůh inspiroval perské-
ho krále Kýra, aby vydal příkaz k propuštění 
zajatců. Bůh je vždy věrný svým zaslíbe-
ním. (Viz Da 10. kapitola – Bůh zasahuje, aby 
zajistil prospěch svého lidu v jeho domovské 
zemi.)

První kapitola knihy Ezdráš zazname-
nává prohlášení Kýra o tom, že izraelský 
národ se může svobodně vrátit do Jeruza-
léma a vystavět dům Hospodinův. Tento 
výnos byl vydán někdy v letech 539–537 před 
Kristem. Kýros Izraelcům nejen umožnil od-
chod, ale připravil i podmínky, aby se zajatci 
mohli vrátit domů s dary, mezi které patřily 
i původní bohoslužebné nádoby z chrámu, 
ukořistěné Nebúkadnesarem. Tato událost 
nám připomíná způsob, jak staletí předtím 
vyšli Izraelci z egyptského zajetí. Bůh tehdy 
způsobil, že Egypťané dali Židům při odcho-
du zlaté a stříbrné předměty. 

První skupinu, která se vrátila z Babyló-
nu, tvořilo přibližně padesát tisíc lidí. Do této 
skupiny patřily zřejmě i ženy a děti z jiných 
oblastí.

P emýšlej o jiných biblických proroctvích, která se již v d jinách naplnila. Jak na tebe p -
sobí v domí, že B h zná dop edu budoucnost? Co to pro tebe znamená?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11Tak se stane celá tato země troskami a bude budit úděs. Tyto pronárody budou sloužit králi babylónskému po sedmdesát let.12Až se naplní sedmdesát let, budu stíhat na králi babylónském a na onom pronárodu, totiž na zemi Kaldejců, jejich vinu, je výrok Hospodinův, a způsobím, že bude navěky zpustošena.

-jcHB
Zvýraznění
1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským,2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách.

-jcHB
Zvýraznění
24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

-jcHB
Zvýraznění
1V třetím 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 vidění.2V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny.3Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.4Dvacátého čtvrtého dne prvního měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel.5Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás z třpytivého zlata z Úfazu.6Tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk.7Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu.8Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena; nezachoval jsem si sílu.9Slyšel jsem zvuk jeho slov, a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem.10A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou.11Muž mi řekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.12Řekl mi: „Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel.13Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.14Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů.“15Když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem.16A hle, kdosi podobný lidským synům se dotkl mých rtů. Otevřel jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který stál proti mně: „Můj pane, pro to vidění mě sevřely křeče a nezachoval jsem si sílu.17Jak by mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně síla a nezůstal ve mně dech.“18Opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadal jako člověk, a dodal mi sílu.19Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly. Řekl jsem: „Ať můj pán mluví, neboť jsem již posílen.“

-jcHB
Zvýraznění
20Řekl: „Víš, proč jsem k tobě přišel? Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím, a hle, přichází ochránce Řeků.21Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Míkaela.“
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OBNOVA JERUZALÉMA: UDÁLOSTI A KRÁLOVÉ
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 Jeru-
zaléma 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 4,4–7)

Osobní studium
První skupina navrátilců přijala úkol obno-
vit Boží chrám. Později se budeme více věno-
vat odporu, se kterým se při snaze o obnovu 
chrámu setkali. Nejprve se však zaměříme 
na sled perských králů, kteří vládli během 
dlouhotrvající obnovy Jeruzaléma. Pro lepší 
pochopení knih Ezdráš a Nehemjáš je totiž 
důležité znát dějinné souvislosti, které tyto 
knihy zaznamenávají.

Uvažuj o textu Ezd 4,1–7. Jací králové jsou 
zde zmíněni? O jakých problémech v souvis-
losti s výstavbou chrámu se zde hovoří?

Tabulka uvedená na této straně obsahuje 
chronologický seznam perských králů, kteří 
jsou spojeni s událostmi popisovanými v kni-
hách Ezdráš a Nehemjáš. Seznam začíná krá-

lem Kýrem, který založil perskou říši a v roce 
539 př. Kr. dobyl Babylón.

Při studiu těchto biblických knih je důležité 
vědět, že v knize Ezdráš nejsou králové uvede-
ni vždy v chronologickém pořadí. Například 
text Ezd 4,26–24 je vsunut před pátou kapitolu, 
která pokračuje v popisu odporu vůči stavbě 
chrámu. Z toho vyplývá, že korespondence 
související s Xerxem I. a s Artaxerxem I., která 
se nachází u Ezdráše 4, se odehrála až po udá-
lostech zaznamenaných v kapitolách 5 a 6, kte-
ré hovoří o Dareiovi I. Taková posloupnost se 
čtenáři může jevit jako neorganizovaná a často 
byla příčinou různých nejasností, ke kterým 
lidé při studiu v průběhu dějin dospěli. Znalost 
časového uspořádání událostí nám při našem 
studiu pomůže lépe pochopit poselství knih 
Ezdráš a Nehemjáš.

Které další události a záznamy v Bibli t  matou? Znamená to, že Bible je ned v ryhodná? 
Jak se m žeš nau it d v ovat Bohu a jeho slovu, když se setkáš se skute nostmi, které 
ti nedávají smysl? Pro  je d ležité nenechat se znechutit a hledat odpov di? (Iz 55,8.9)

Aplikace

Král Persie Doba vlády Skupina navrátilců Obnova

Kýros II. „Velký“ 
(Cýrus)

559–530 př. Kr. 537/536 př. Kr. – 1. skupina 
navrátilců

Začátek obnovy chrámu

Kambýsés II. 530–522 př. Kr.   

Dareios I. (Darius) 522–486 př. Kr.  Březen 515 př. Kr. – dokončení 
a zasvěcení chrámu

Xerxés I. 
(Achašvéroš, 
Asverus)

485–465 př. Kr.  Odpor vůči budování Jeruza-
léma

Artaxerxés I. 465–424 př. Kr. 457 př. Kr. – Ezdráš 
a 2. skupina navrátilců

Začátek nejdelšího prorockého 
období (Da 8,14; 9,24–27)

  445/444 př. Kr. – Nehemjáš 
a 3. skupina navrátilců

Dokončení obnovy hradeb 
Jeruzaléma

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele,2dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodů s návrhem: „Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnů asyrského krále Esarchadóna, který nás sem přesídlil.“3Ale Zerubábel a Jéšua i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli: „Vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha. Hospodinu, Bohu Izraele, budeme stavět my sami, jak nám přikázal král Kýros, král perský!“4Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami 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 začátku jeho kralování, sepsali na obyvatele Judska a Jeruzaléma žalobu.7Také za dnů Artaxerxa psali Bišlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perskému králi Artaxerxovi; list byl napsán aramejským písmem i jazykem.

-jcHB
Zvýraznění
8Kancléř Rechúm a písař Šimšaj napsali králi Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému,9totiž Rechúm, kancléř, a Šimšaj, písař, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocněnci, správní a berní úředníci, lidé z Uruku, z Babylónu, Élamci z Šúšanu10a ostatní národy, které veliký a slavný Asenapar zajal a přesídlil do měst samařských a do ostatního Zaeufratí. Nuže,11toto je opis dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže:12Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy.13Nuže, známo buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu.14Protože však my okoušíme dobrodiní paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odírán; proto posíláme králi tuto zprávu.15Nechť se hledá v knize zápisů tvých otců. Nalezneš v knize zápisů a dozvíš se, že to město je odbojné a působilo škody králům i krajům. Odedávna v něm docházelo ke vzpourám. Proto bylo to město zpustošeno.16Oznamujeme králi: Bude-li to město vystavěno a jeho hradby dokončeny, nezůstane ti v Zaeufratí žádný podíl!“17Král poslal výnos: „Rechúmovi, kancléři, a Šimšajovi, písaři, i ostatním jejich druhům, kteří bydlí v Samaří a v ostatním Zaeufratí: Pokoj! Nuže,18list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem přečten.19Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, a shledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře.20V Jeruzalémě byli i mocní králové a panovali nad celým Zaeufratím a vybírali daně, dávky z úrod a jiné poplatky.21Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz.22Buďte opatrní, nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda!“23Jakmile Rechúm, písař Šimšaj a jejich druhové přečetli opis listu krále Artaxerxa, rychle přitáhli do Jeruzaléma k židům a zabránili jim ve stavbě násilím a mocí.24Tak byla také zastavena práce na Božím domě v Jeruzalémě a zůstala zastavena až do druhého roku kralování perského krále Dareia.

-jcHB
Zvýraznění
8„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.9Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
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EZDRÁŠ: V DCE DRUHÉ VLNY NÁVRATU Z EXILU
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 prv-
ního 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 7,6–10) 

Osobní studium
V textech Ezd 7,1–10 a 8,1–14 vidíme, že král 
Artaxerxés I. dovolil Ezdrášovi, aby ode-
šel do Jeruzaléma (v roce 457 př. Kr.) a vzal 
s sebou každého, kdo se s ním chtěl vrá-
tit. O vztahu mezi králem a Ezdrášem toho 
mnoho nevíme a není ani jisté, jaké bylo 
Ezdrášovo postavení. V osmé kapitole kni-
hy Ezdráš najdeme seznam představitelů 
(otců) rodin, které se vrátily do Jeruzalé-
ma. Seznam začíná kněžími, pokračuje krá-
lovskou linií a končí ostatními Izraelci. Dva-
náct rodin je jmenováno konkrétně, což 
naznačuje záměrnou připomínku dvanácti 
kmenů Izraele.

V těchto seznamech je zmíněno při-
bližně tisíc pět set mužů, což může před-
stavovat celkově asi pět až šest tisíc lidí, 
pokud vezmeme v úvahu i ženy a děti. Šlo 
o mnohem menší skupinu, než byla ta, co 
se vrátila do Jeruzaléma se Zerubábelem 
a Jéšuou.

Uvažuj o textu Ezd 7,1–10. Co se z těchto 
veršů dozvídáš o Ezdrášovi, o jeho víře a ži-
votním nasměrování?

Ezdráš byl znalcem Zákona a pocházel 
z kněžského rodu (Neh 12,26). Jako kněz byl 
potomkem Mojžíšova bratra Árona, který byl 
prvním knězem izraelského národa. Díky 
záznamům v knize Ezdráš a zároveň díky 
židovské tradici je postava Ezdráše důležitá 
i dnes. Nevíme, zda působil jako znalec Zá-
kona (nebo písař) na královském dvoře Arta-
xerxa. Proto Ezdrášovo označení jako znalce 
Zákona může souviset také s jeho předcho-
zími odpovědnostmi nebo se schopnostmi, 
které prokázal po návratu do Judska. Je však 
zřejmé, že Ezdráš musel pro Artaxerxa pra-
covat, jinak by ho král neposlal jako vůdce 
poměrně početné výpravy do Judska.

V textech Ezd 7,6 a 10 je Ezdráš označen 
jako „zběhlý“ (zkušený) znalec či učitel, který 
svůj život zasvětil studiu Mojžíšova záko-
na. Slovo „zběhlý“ znamená doslova „rychlý“, 
což odkazuje na pohotový úsudek a schop-
nost vyhodnocovat informace. Ezdráš byl 
bystrý, vynikal duchaplností a měl velké 
znalosti Božího zákona. A navíc skutečnost, 
že si jej král vybral, aby přivedl skupinu Iz-
raelců do Judska, je svědectvím o Ezdrášově 
odvaze a vůdčích schopnostech.

Všimni si, že Ezdráš „bádal s up ímným srdcem v Hospodinov  zákon “ (Ezd 7,10). Jak se to 
podle tebe projevovalo? Jak bys mohl takový postoj aplikovat do svého života?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylónu za kralování krále Artaxerxa:2Z Pinchasových synů Geršóm, z Ítamarových synů Daniel, z Davidových synů Chatúš.3Z Šekanjášových synů..., z Pareóšových synů Zekarjáš; spolu s ním bylo zapsáno do seznamu rodů sto padesát mužů.4Z Pachat-moábových synů Eljóenaj, syn Zerachjášův, a s ním dvě stě mužů.5Z Šekanjášových synů Jachazíelův syn a s ním tři sta mužů.6Z Adínových synů Ebed, syn Jónatanův, a s ním padesát mužů.7Z Élamových synů Ješajáš, syn Ataljášův, a s ním sedmdesát mužů.8Z Šefatjášových synů Zebadjáš, syn Míkaelův, a s ním osmdesát mužů.9Z Jóabových synů Obadjáš, syn Jechíelův, a s ním dvě stě osmnáct mužů.10Z Šelomítových synů syn Jósifjášův a s ním sto šedesát mužů.11Z Bebajových synů Zekarjáš, syn Bebajův, a s ním dvacet osm mužů.12Z Azgádových synů nejmladší syn Jóchanan a s ním sto deset mužů.13Z Adoníkamových synů ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát mužů.14Z Bigvajových synů Útaj a Zabúd a s ním sedmdesát mužů.

-jcHB
Zvýraznění
Ti byli za dnů Jójakíma, syna Jéšuy, syna Jósadakova, a za dnů místodržitele Nehemjáše a kněze Ezdráše, znalce Zákona.

-jcHB
Zvýraznění
1Po těchto událostech, za kralování perského krále Artaxerxa, přišel 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 kněze.6Tento Ezdráš vyšel z Babylónu. Byl to znalec Zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin, Bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha.7S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci v sedmém roce krále Artaxerxa.8Přišel do Jeruzaléma pátého měsíce téhož sedmého roku jeho kralování.9Na první den prvního měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylónu a prvního dne pátého měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha.10Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům.
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DEKRET KRÁLE ARTAXERXA: 
POBÍDKA K OBNOV  JERUZALÉMA
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 zá-
kona 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 7,11–13) 

Osobní studium
Přečti si celý text králova výnosu (Ezd 7,11–28). 
Co všechno obsahuje tento královský vý-
nos? Které části tě nejvíce upoutaly? V čem 
podle tebe spočívala důležitost králových 
nařízení pro izraelský národ? Jak bys struč-
ně shrnul obsah tohoto dekretu? 

Artaxerxův výnos připomíná první de-
kret krále Kýra II. Artaxerxés vyzývá každé-
ho ochotného člověka – především z kněžské 
linie – aby se vydal do Jeruzaléma. Ačkoli 
podle klínopisných tabulek z babylónského 
města Nippur většina Židů nakonec zůstala 
v Persii (jak o tom hovoří například kniha Es-
ter), byli i takoví, kteří čekali na možnost vrá-
tit se a začít nový život v domovině, v zemi 
svých předků. Král nařídil, aby „strážci po-
kladu v Zaeufratí“ (Ezd 7,21, oblast za řekou 
Eufrat) vykonali to, oč je Ezdráš požádal 
(s určitým omezením). Tito správci králov-
ského majetku také měli poskytnout všech-
no, co bude potřebovat na stavbu města 
a na to, aby „obnovil lesk Hospodinova domu 
v Jeruzalémě“ (Ezd 7,27). Král ve svém de-
kretu pověřuje Ezdráše, aby zařídil správné 
zachovávání Božího zákona a zákonů země 
tím, že ustanoví právní systém. Pořádek 

a systém, které budou výsledkem tohoto 
nařízení, jsou důležité pro fungování každé 
společnosti. A navíc, král takto zjednodušil 
Ezdrášovi a Izraelcům obnovu jejich domo-
viny. 

Jak máme rozumět královskému zájmu 
o obnovu Jeruzaléma a chrámu? Znamená to 
snad, že král uvěřil v Ezdrášova Boha? Arta-
xerxés nazývá Boha jako „Boha Izraele, jehož 
příbytek je v Jeruzalémě“ (Ezd 7,15). Způsob, 
jakým se král vyjadřuje o Bohu Izraele, na-
značuje, že vnímal Hospodina jen jako jedno 
z mnoha místních božstev, které by měl uklid-
nit a naklonit si svými dary. Nechtěl, aby se 
Bůh nebes rozlítil hněvem proti jeho říši 
nebo proti jeho synům (Ezd 7,23). Za zmínku 
také stojí skutečnost, že rok 457 př. Kr. byl 
i rokem vzpoury Egypťanů vůči perské vlá-
dě. Je proto možné, že vstřícné jednání krále 
bylo motivováno snahou získat si oddanost 
judské provincie.

Naneštěstí, navzdory téměř přátelskému 
vztahu, který měl král s Ezdrášem i Nehem-
jášem, nikdy neuvěřil v Hospodina. Alespoň 
se o tom nedozvídáme nic ani z biblického 
textu, ani z historických dokumentů. Ukazu-
je nám to, že Bůh může pro uskutečnění své 
vůle na zemi použít i neobrácené lidi.

Jak se ti da í v tomto sv t  plném problém  a trápení v it v Boží svrchovanost, jak to 
vidíme v uvedeném p íb hu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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 stříbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovolně obětovali Bohu Izraele, jehož příbytek je v Jeruzalémě,16i všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylónské krajině spolu s dobrovolnými oběťmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat pro dům svého Boha v Jeruzalémě.17Za to stříbro svědomitě nakoupíš býky, berany a beránky s příslušnými obětními dary a úlitbami a budeš je obětovat na oltáři v domě vašeho Boha v Jeruzalémě.18Se zbytkem stříbra a zlata učiňte, co ty a tvoji bratří budete pokládat za dobré, v souladu s vůlí vašeho Boha.19Předměty, které ti jsou předány pro službu v domě tvého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě.20Ostatní své výdaje za potřeby pro dům tvého Boha uhradíš z královské pokladny.21Já, král Artaxerxés, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladu v Zaeufratí: Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, ať je svědomitě vykonáno,22až do jednoho sta talentů stříbra, do sta kórů pšenice, do sta batů vína a sta batů oleje, a soli bez omezení.23Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať se přesně vykoná pro dům Boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny.24Buď vám také známo, že žádnému knězi ani levitovi, zpěvákovi, vrátnému, chrámovému nevolníkovi a služebníku Božího domu se nesmějí vyměřit daně, dávky z úrod a jiné poplatky.25Ty, Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti svěřena, ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu v Zaeufratí, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého Boha. A kdo je neznají, ty budete vyučovat.26Nad každým, kdo nebude svědomitě zachovávat zákon tvého Boha a zákon královský, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, peněžité pokuty nebo vězení.“27Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě,28a že mi příznivě 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 představitele Izraele, aby šli se mnou.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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KVALITNÍ VZD LÁNÍ: VYBAVENI KE SLUŽB
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 7,6.10)

Osobní studium
Co úvodní verše říkají o Ezdrášově studiu 
Božího slova? Jak to ovlivňovalo jeho rozho-
dování, jednání a události, které se odehrá-
valy v jeho životě?

Ezdrášovo zasvěcení Bohu a jeho rozhod-
nutí studovat Boží slovo, jednat podle něho 
a také ho vyučovat (Ezd 7,6.10) připravilo 
Ezdráše na efektivnější a významnější služ-
bu Izraelcům. Biblický text doslova říká, 
že se „zaměřil“ („zaměřil své srdce“ Ezd 7,10; 
ČSP) na to, aby zkoumal Hospodinův zákon 
a plnil jej a aby učil jeho nařízení a příkazy.

Ellen Whiteová k tomu říká „Ezdrášovi se 
dostalo kněžského vzdělání a rovněž byl obe-
známen se spisy moudrých mužů médo-per-
ské říše. Přesto však nebyl spokojen se svým 
duchovním stavem. Toužil být v dokonalém 
souladu s Bohem. Proto ‚bádal s upřímným 

srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle 
něho‘ (Ezd 7,10). Při svém pravidelném studiu 
začal v biblických knihách hledat důvody, 
proč Bůh dovolil, aby byl zničen Jeruzalém 
a Židé odvedeni do zajetí. … Ezdrášova snaha 
probudit zájem o studium Písma byla pro-
vázena jeho vytrvalým celoživotním úsilím 
o uchování a rozmnožení Bohem inspiro-
vaných spisů. Shromáždil všechny dostup-
né svitky, opisoval je a rozšiřoval. Takto se 
prostřednictvím opisů Božího slova, které 
se dostaly do rukou mnoha lidí, šířily vědo-
mosti nevyčíslitelné hodnoty.“ (PK 608.609; 
OSU 229.230)

Ezdráš znal způsob života pohanů a je-
jich hodnoty a viděl, že se vším nemůže sou-
hlasit… Vždyť řada věcí, na které při studiu 
narazil, byla v rozporu s Božím pohledem. 
Usiloval proto poznat pravdu z jejího zdroje, 
kterým je Boží slovo a Hospodinův zákon.

Josef, Mojžíš a Daniel získali vzd lání v pohanském sv t . Jak jim to pomohlo v díle, pro 
které si je B h vyvolil? Pro  vzd lání otevírá nové dve e možnostem? 
Co všechno ses pot eboval „odnau it“ z toho, co sice spole nost považuje za d ležité, 
správné a akceptovatelné, ale na základ  Božího slova jsi poznal, že to správné není?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 50. kapitolu „Ezdráš“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 607–617; OSU 229–232).
„Ve zbývajících letech svého života, ať už se nacházel poblíž médo-perského dvora, či v Je-

ruzalémě, Ezdráš seznamoval druhé s učením Bible. Byl živým svědectvím toho, že biblické 
pravdy mají moc člověka zušlechtit.“ (PK 609; OSU 229.230)

„K provedení reformy v dnešní době je zapotřebí mužů, jako byli Ezdráš a Nehemjáš, kteří 
neomlouvají hřích, nebojí se zakročit proti bezpráví ani se nesnaží zakrývat zlo závojem 
falešné lásky. Přísnost k některým může totiž mnohým přinést spásu a milost. Díky takové-
mu postoji si budou lidé moci uvědomit, že v tom, kdo se staví proti zlu, se projevuje Kristův 
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 rozhod-
nutí 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?

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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________

 18:36

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským,2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách.3Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném 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 vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání!5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země.7Na tvé straně, 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 zpronevěru, které se vůči tobě dopustili.8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili.9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky.11Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili.12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno v Jeruzalémě.13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy.14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali.15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní.
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Zvýraznění
16Panovníku, nechť se, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás.17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě , Panovníku.18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.19Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem.“20Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, svého lidu, a předkládal Hospodinu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou horu Boží,21tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru.22Poučil mě , když se mnou mluvil. Řekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení.23Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu . Pochop to slovo a rozuměj vidění.




