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Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Tvá�í v tvá� odporu Týden od 20.10. do 26.10. 

 

� Texty na tento týden – Ezd 4:1–5; 2K 6:14; Ezd 5:1–5; Ag 1; Ezd 4:6–24; Neh 4; Neh 6:1–13 
 

� Základní verš 
„A oko Boží bd�lo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stav�t, dokud by nedošlo hlášení Dareiovi 
a nebyl od n�ho doru�en list v této záležitosti.“ (Ezd 5:5) 
 

   Text Ezdráš 3. až 6. kapitola je tematicky strukturovaný a zabývá se obdobím odporu v��i p�estavb� 

chrámu. Pochopení tohoto p�ístupu nám pom�že lépe objasnit celkové poselství textu. 

   Kapitola 3 popisuje p�estavbu chrámového oltá�e a základ� v období let 357–535 p�. Kr., která byla d�-

sledkem Kýrova výnosu (Ezd 1,1–2,70). Po úvodních oslavách (Ezd 3,10–13) práce vzhledem k velkému 

odporu protivník� postupn� ustala (Ezd 4,1–5). Jde o období 535 až 520 p�. Kr. (více o tom v Ezd 4,24–

6,12). Ve verši Ezd 4,6 je v krátkosti shrnut odpor b�hem vlády Xerxa (486–465 p�. Kr.). A text Ezd 4,7–23 

popisuje období protivenství v��i obnov� b�hem vlády krále Artaxerxa. 

   V roce 520 p�. Kr. prorok Ageus nadchl v��ící, aby pokra�ovali ve stavb� chrámu (více se o tom do�teš     

v jeho p�ti krátkých, ale mocných kázáních v knize Ageus). S podporou se k n�mu p�idal i prorok Za-

charjáš. Chrám se nakonec poda�ilo dokon�it, v b�eznu roku 515 p�. Kr. ho vysv�tili (Ezd 6,13–18)             

a o m�síc pozd�ji slavili první slavnost Paschy (Ezd 6,19–22). Ezdráš je poprvé zmín�n jménem v textu Ezd 

7,1. Jeho p�íchodem do Jeruzaléma se mnohé zm�nilo. M�sto i jeho obranné zdi se za�aly postupn� opravo-

vat. 

   O t�ináct let pozd�ji p�išel do Jeruzaléma Nehemjáš, jejž poslal král Artaxerxés v roce 444 p�. Kr. Práv� 

za jeho p�isp�ní byla dokon�ena stavba hradeb. A p�estože práce byla náro�ná, poda�ilo se ji nakonec do-

kon�it za dvaapadesát dní. 

   Odpor v��i práci na Božím díle tvo�í velmi silný motiv knih Ezdráš a Nehemjáš. Je pochopitelné, že 

p�estavba chrámu a Jeruzaléma vzbuzovala nevoli, vzdor a pronásledování. I dnes je to podobné – a� se 

podíváme ve sv�t� kamkoli, práce na Božím díle se všude setkává s odporem. Satan d�lá vše pro to, aby se 

evangelium neší�ilo rychle, protože to ohrožuje jeho vládu. V této lekci se soust�edíme na to, jak se Izrael-

c�m da�ilo zvládat nep�átelství. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Za�átek protivenství 
- Povzbuzení prorok� 
- P�erušení práce 
- Nehemjáš se pouští do díla (o 13 let pozd�ji) 
- „Veliké dílo“ 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 20. �íjna – Za�átek protivenství 
Ezd 4:1-5  „1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové p�esídlenc� budují chrám Hospo-
dinu, Bohu Izraele, 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 Esar-
chadóna, 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. Hospodinu, Bohu Izraele, budeme stav�t my 
sami, jak nám p�ikázal král Kýros, král perský!“ 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.“ 
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2Kr 17:24-41  „24Asyrský král p�ivedl lid z Babylónu, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil jej v sama�ských 
m�stech místo Izraelc�. Dostali do vlastnictví Sama�sko a sídlili v jeho m�stech. 25Tam se na za�átku svého pobytu Hos-
podina nebáli; proto na n� Hospodin poslal lvy, kte�í je dávili. 26Tu �ekli asyrskému králi: „Pronárody, které jsi p�est�-
hoval a usadil v sama�ských m�stech, neznají �ád Boha té zem�. Proto na n� poslal lvy a ti jim p�inášejí smrt, protože 
neznají �ád Boha té zem�.“ 27Asyrský král p�ikázal: „Dove�te tam jednoho z kn�ží, které jste odtud vyst�hovali. A� lidé 
jdou a bydlí tam a on a� je u�í �ádu Boha té zem�!“ 28Tak p�išel jeden z kn�ží, které vyst�hovali ze Sama�í, a usadil se     
v Bét-elu. U�il je, jak by se m�li bát Hospodina. 29Každý pronárod si ud�lal svého boha a postavil jej v dom� na posvát-
ných návrších, která ud�lali Sama�ané. Každý pronárod to ud�lal ve svém m�st�, v n�mž bydlel. 30Muži babylónští ud�lali 
Sukót-benóta, muži z Kútu ud�lali Nergala, muži z Chamátu ud�lali Ašímu. 31Avíjci ud�lali Nibchaza a Tartaka, Sefarvaj-
ci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi, božstv�m sefarvajským. 32Báli se sice i Hospodina, ale d�lali si 
kn�ze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za n� ob�tovali v dom� posvátných návrší. 33Báli se Hospodina, ale sloužili 
rovn�ž svým božstv�m podle oby�eje t�ch pronárod�, z nichž byli p�est�hováni. 34Až dodnes jednají podle d�ív�jších 
oby�ej�; Hospodina se nebojí a nejednají podle p�íslušných na�ízení a p�íslušného �ádu, podle zákona a podle p�ikázání, 
jež vydal Hospodin syn�m Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. 35S t�mi Hospodin uzav�el smlouvu a p�ikázal jim: „Nebudete 
se bát jiných boh�, nebudete se jim klan�t ani jim sloužit ani jim ob�tovat. 36Jenom Hospodina, který vás vyvedl z egypt-
ské zem� s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát, jemu se budete klan�t a jemu ob�tovat. 37Budete dbát na 
na�ízení a �ády, na zákon i p�ikázání, které pro vás napsal, a plnit je po všechny dny. Nebudete se bát jiných boh�. 
38Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzav�el, a jiných boh� se nebojte. 39Budete-li se bát Hospodina, svého 
Boha, on vás vysvobodí z rukou všech vašich nep�átel.“ 40Ale oni neuposlechli, nýbrž jednali podle svého d�ív�jšího 
oby�eje. 41A tak se ty pronárody sice bály Hospodina, ale p�itom sloužily svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. 
Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové.“ 
2K 6:14  „Nedejte se zap�áhnout do cizího jha spolu s nev��ícími! Co má spole�ného spravedlnost s nepravostí? A jaké 
spolužití sv�tla s temnotou?“ 
 

PO 21. �íjna – Povzbuzení prorok� 
Ezd 5:1-5  „1Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Id�v, prorokovali žid�m v Judsku a v Jeruzalém� ve jménu 
Boha Izraele a napomínali je. 2Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíel�v, a Jéšua, syn Jósadak�v, a za�a-
li budovat Boží d�m v Jeruzalém�. A ti Boží proroci p�i nich stáli a posilovali je. 3Tehdy k nim p�išel 
Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj se svými druhy a ptali se jich: „Kdo vám dal rozkaz 
stav�t tento d�m a obnovovat tuto svatyni?“ 4Odpov�d�li jsme jim tedy a sd�lili jména muž�, kte�í budovu 
stav�li. 5A oko Boží bd�lo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stav�t, dokud by nedošlo hlášení 
Dareiovi a nebyl od n�ho doru�en list v této záležitosti.“ 
Ag 1  „1V druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého m�síce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea   
k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a k velekn�zi Jóšuovi, synu Jósadakovu. 2„Toto praví Hospodin 
zástup�: Tento lid �íká: ‚Ješt� nep�išel �as, �as k budování Hospodinova domu.‘“ 3I stalo se slovo Hospodinovo skrze 
proroka Agea: 4„Je snad �as k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných d�evem , zatímco tento d�m je v troskách? 
5Nyní toto praví Hospodin zástup�: Vezm�te si k srdci své cesty! 6Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; 
jen pijte, žíze� neuhasíte; jen se oblékejte, nezah�ejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do d�ravého vá�ku.“ 
7„Toto praví Hospodin zástup�: Vezm�te si k srdci své cesty. 8Vystupte na horu, p�ivezte d�íví a budujte d�m! V n�m budu 
mít zalíbení, v n�m se oslavím, praví Hospodin. 9Pachtíte se za mnoha v�cmi a máte z toho málo. Co p�inesete dom�, já 
rozv�ji. Pro� se to d�je? je výrok Hospodina zástup�. Protože m�j d�m je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen        
o sv�j d�m. 10Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a zem� zadržela svoji úrodu. 11P�ivolal jsem sucho na zemi i na hory, na 
obilí i na vinný mošt a na �erstvý olej, na všechno, co p�ináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama 
vyt�ží.“ 12Tehdy Zerubábel, syn Šealtíel�v, a velekn�z Jóšua, syn Jósadak�v, i celý poz�statek lidu uposlechli hlasu 
Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich B�h, a lid se za�al bát Hospodina. 
13Hospodin�v posel Ageus �ekl z Hospodinova pov��ení lidu: „Já jsem s vámi, je výrok Hospodin�v.“ 14A Hospodin 
probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtíelova, a ducha velekn�ze Jóšuy, syna Jósadakova, i ducha 
celého poz�statku lidu. I p�išli a dali se do díla na dom� Hospodina zástup�, svého Boha, 15dvacátého �tvrtého dne 
šestého m�síce druhého roku vlády krále Dareia.“ 
Ag 1:4 �SP  „Pro vás je již �as, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento d�m je zcela zpustošený?“ 
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ÚT 22. �íjna – P�erušení práce 
Ezd 4:23.24  „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.“ 
Ezd 4:1-22  „1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové p�esídlenc� budují chrám Hospodinu, Bohu 
Izraele, 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 Zerubá-
bel a Jéšua i ostatní p�edstavitelé izraelských rod� jim odpov�d�li: „Vy s námi nem�žete stav�t d�m našeho Boha. Hos-
podinu, Bohu Izraele, budeme stav�t my sami, jak nám p�ikázal král Kýros, král perský!“ 4Lid zem� bral odvahu judské-
mu lidu a pohr�žkami jej odrazoval od stavby. 5Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny per-
ského 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. 8Kanclé� Rechúm a písa� Šimšaj napsali králi 
Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému, 9totiž Rechúm, kanclé�, a Šimšaj, písa�, s ostatními svými druhy, soudco-
vé, 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!“ 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!““ 
Ezd 5  „1Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Id�v, prorokovali žid�m v Judsku a v Jeruzalém� ve jménu Boha Izraele           
a napomínali je. 2Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíel�v, a Jéšua, syn Jósadak�v, a za�ali budovat Boží d�m v Jeruza-
lém�. A ti Boží proroci p�i nich stáli a posilovali je. 3Tehdy k nim p�išel Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj 
se svými druhy a ptali se jich: „Kdo vám dal rozkaz stav�t tento d�m a obnovovat tuto svatyni?“ 4Odpov�d�li jsme jim 
tedy a sd�lili jména muž�, kte�í budovu stav�li. 5A oko Boží bd�lo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stav�t , 
dokud by nedošlo hlášení Dareiovi a nebyl od n�ho doru�en list v této záležitosti. 6Opis dopisu, který poslal Tatenaj, 
místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj a jeho druhové, ú�edníci ze Zaeufratí, králi Dareiovi. 7Poslali mu zprávu, v níž 
bylo napsáno: „Králi Dareiovi nerušený pokoj! 8Známo bu� králi, že jsme p�išli do judského kraje k domu velikého 
Boha. Ten je stav�n z kamenných kvádr� a do zdí se kladou trámy. Práce se koná sv�domit� a dílo roste pod rukama. 
9Ptali jsme se t�ch starších, když jsme s nimi mluvili: Kdo vám dal rozkaz stav�t tento d�m a obnovovat tuto svatyni? 
10Také jsme se zeptali na jejich jména, abychom ti je mohli oznámit. Zapsali jsme jména muž� stojících v �ele. 11Oni nám 
podali tuto zprávu: ‚Jsme služebníci Boha nebes i zem� a stavíme tento d�m, který už byl postaven d�íve p�ed mnoha lety. 
Stav�l a dokon�il jej veliký izraelský král. 12Když však naši otcové rozhn�vali Boha nebes, vydal je do rukou Kaldejce 
Nebúkadnesara, krále babylónského. Ten zbo�il tento d�m a lid p�esídlil do Babylónu. 13Ale v prvním roce Kýra, krále 
nad Babylónem, vydal král Kýros rozkaz ke stavb� tohoto Božího domu. 14Také nádoby z Božího domu, zlaté a st�íbrné, 
které Nebúkadnesar odnesl z jeruzalémského chrámu a vnesl do chrámu babylónského, dal vynést král Kýros z babylón-
ského chrámu a rozkázal je vydat muži jménem Šéšbasar, kterého ustanovil místodržitelem. 15Poru�il mu: Vezmi tyto 
nádoby a jdi, slož je v jeruzalémském chrám�. Boží d�m bu� postaven na p�vodním míst�!‘ 16Onen Šéšbasar p�išel polo-
žit základy Božího domu v Jeruzalém�. Od té doby se buduje až dosud a ješt� není dokon�en. 17Nyní tedy, uzná-li král za 
dobré, a� se hledá v královských archivech tam v Babylónu, zda je tomu tak, že král Kýros vydal rozkaz ke stavb� tohoto 
Božího domu v Jeruzalém�. Nech� je nám sd�lena králova v�le v této záležitosti.““ 
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PÁ 25. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitoly 53. „Oprava hradeb“, 54. „Vít�zství nad chamtivostí“ a 55. „Úklady nep�átel“ z knihy 
Od slávy k úpadku (PK 635–660; OSU 239–249). 
   „Odpor, kterému stavitelé v Nehemjášov� dob� museli �elit ze strany svých otev�ených nep�átel a t�ch, 

kdo se vydávali za p�átele, je stejný, s jakým se setkávají Boží služebníci v dnešní dob�. Jsou p�edm�tem 

posm�chu a hanby, a když se nep�átel�m naskytne vhodná p�íležitost, neváhají použít i mnohem tvrdších    

a krut�jších prost�edk�.“ (PK 644; OSU 242) 

   „Jelikož Nehemjáš nep�estal ani na okamžik spoléhat na Boha, jeho nep�átel�m se nepoda�ilo nad ním 

získat p�evahu. V život� �lov�ka, který má vznešený cíl a vzrušující poslání, nem�že zlo zako�enit. Pravé 

Boží služebníky nikdo nem�že odvést od jejich zám�r�, protože jsou zcela závislí na Boží milosti. B�h jim 

dává Ducha svatého, aby jim pomohl v každé nesnázi. Pokud se jím Boží lid nechá vést a bude ochoten 

spolupracovat, dosáhne velkolepých výsledk�.“ (PK 660; OSU 249) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. P�edstavte si, že jste v k�ži Zerubábela a dalších židovských v�dc� v situaci, kdy k nim p�išli protivníci    
s nabídkou pomoci. Zp�tn� vnímáme, že se tehdy rozhodli správn�, když pomoc odmítli. Jak m�žeme dnes 
v�d�t, kdy máme, a kdy naopak nemáme spolupracovat s t�mi, kte�í nevyznávají stejné pravdy jako my? Na 
základ� �eho se máme rozhodovat? Jaká kritéria rozhodování bychom m�li mít? 
 

2. B�hem celých biblických d�jin m�žeme vnímat nebezpe�í kompromis�. I d�jiny starov�kého Izraele –     
až po babylónské zajetí – jsou mocným p�íkladem toho, kam vedou kompromisy. Druhým extrémem je situa-
ce, kdy se lidé snaží za každou cenu zabránit kompromis�m – až nakonec úpln� zapomenou na podstatu 
náboženství a opravdový charakter Boha. Dokonce i samotného Ježíše byli jeho sou�asníci schopni obvinit 
z p�estupování soboty (J 9,14–16). Jak najít vyvážený postoj v našem náboženském prožívání? 
J 9:14-16  „14toho dne, kdy Ježíš ud�lal bláto a otev�el mu o�i, byla totiž sobota. 15Proto se ho farizeové znovu dotazova-
li, jak nabyl zraku. A on jim �ekl: „Položil mi bláto na o�i, umyl jsem se a vidím.“ 16N�kte�í z farize� �íkali: „Ten �lov�k 
není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní naopak �íkali: „Jak by mohl h�íšný �lov�k �init taková znamení?“        
A došlo mezi nimi k roztržce.“ 
 

� 
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  JERRY  

Tvá�í v tvá� odporu 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Tvá�í v tvá� odporu Týden od 20.10. do 26.10. 

 

ST 23. �íjna – Nehemjáš se pouští do díla (o 13 let pozd�ji) 
Neh 4:11-14  „11Ti, kdo stav�li hradby, nosi�i b�emen i naklada�i, pracovali jednou rukou na díle           
a v druhé drželi zbra�. 12Všichni, kdo stav�li, m�li me� p�ipásaný na bedrech a tak stav�li, a vedle mne 
stál truba�. 13�ekl jsem šlechtic�m, p�edstavenstvu a ostatnímu lidu: „Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme 
rozd�leni po hradbách daleko od sebe. 14Uslyšíte-li z n�kterého místa zvuk polnice, shromážd�te se tam     
k nám. Náš B�h bude bojovat za nás.““ 
 

�T 24. �íjna – „Veliké dílo“ 
Neh 6:2.3  „2Poslal ke mn� Sanbalat a Gešem se vzkazem: „P�ij�, sejdeme se spolu v n�které vsi na pláni 
Ónu.“ Zamýšleli však provést mi n�co zlého. 3Poslal jsem k nim tedy posly se vzkazem: „D�lám veliké 
dílo, proto nemohu odejít. M�lo by se to dílo snad p�erušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám?““ 
Ezd 6:1-13  „1Král Dareios tedy vydal rozkaz, aby se hledalo v archivu mezi poklady složenými kdesi v Babylónu. 
2Kone�n� našli v médské krajin� v pevnosti Achmet� jeden svitek, v n�mž stálo: „Zápis: 3V prvním roce svého kralování 
vydal král Kýros rozkaz o dom� Božím v Jeruzalém�: Tento d�m bu� zase postaven na míst�, kde se ob�tují ob�ti. A� je 
od základ� opraven. Jeho výška budiž šedesát loket, jeho ší�ka také šedesát loket. 4T�i vrstvy budou vždy z kamenných 
kvádr� a jedna vrstva z nových trám�. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. 5Také zlaté a st�íbrné nádoby z Božího 
domu, které odnesl Nebúkadnesar z jeruzalémského chrámu a donesl do Babylónu, a� jsou vráceny, a� p�ijdou do jeruza-
lémského chrámu na p�vodní místo a jsou složeny v Božím dom�.“ 6„Proto, Tatenaji, místodržiteli zaeufratský, a Šetar-
bóznaji se svými druhy, ú�edníci, kte�í jste v Zaeufratí: Nevm�šujte se do té záležitosti 7a nerušte práci na tom Božím 
dom�! Judský místodržitel s židovskými staršími a� stav�jí d�m Boží na jeho p�vodním míst�. 8Vydal jsem rozkaz, co máte 
ud�lat pro židovské starší, pokud jde o stavbu Božího domu. Z královských prost�edk�, z daní ze Zaeufratí, bu� sv�domit� 
a bez pr�tahu proplácen t�m muž�m pot�ebný obnos. 9Vše nezbytné, býci, berani a beránci k zápalným ob�tem pro Boha 
nebes, pšenice, s�l, víno a olej a� jsou vydávány jeruzalémským kn�žím podle jejich požadavk� na každý den bez nedba-
losti, 10aby mohli p�inášet vonné dary, libé Bohu nebes, a modlit se za život krále a jeho syn�. 11Vydal jsem též rozkaz: 
Každému, kdo by p�estoupil tento výnos, bu� vyrván trám z jeho domu a on na n�m pov�šen a p�ibit; a jeho d�m a� je 
u�in�n hnojišt�m. 12B�h, který chce, aby tam p�ebývalo jeho jméno, a� zni�í každého krále i národ, který by vztáhl ruku    
a p�estoupil tento výnos a zbo�il by Boží d�m v Jeruzalém�. Já, Dareios, jsem vydal tento rozkaz. A� je sv�domit� prová-
d�n!“ 13Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj se svými druhy jednali sv�domit� podle pokyn� krále Dareia.“ 
Neh 6:10-13  „10Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, který žil odlou�en�. �ekl: „Sejd�-
me se v dom� Božím, uvnit� chrámu; musíme však zav�ít chrámová vrata, protože se t� chystají zavraždit; v noci p�ijdou, 
aby t� zavraždili.“ 11Odpov�d�l jsem: „	lov�k jako já má prchat? Což m�že n�kdo jako já vstoupit do chrámu a z�stat 
naživu? Nevstoupím.“ 12Zjistil jsem totiž, že ho B�h neposlal. To proroctví mluvil proti mn�, protože ho najali Tóbijáš      
a Sanbalat. 13Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zh�ešil. Cht�li toho využít, aby pošpinili mé jméno a potupili 
m�.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 


