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Týden od 24. do 30. listopaduLekce 9

9

Seznamy a rodokmeny: 
Povzbuzení v nelehkých 
dobách
Texty na tento týden
Ezd 1,7–11; 2,1–70; 8,1–15; 8,24–26; Neh 11,1–36 

Základní verš
„…p ipojovali se ke svým vznešeným brat ím. P icházeli a p ísežn  se zaklínali, že budou žít 
podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat 
a plnit všechna p ikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho na ízení.“ (Neh 10,30) 

Při čtení Písma většinou rodokmeny a různé seznamy lidí a věcí přeskakujeme. Nevidíme 
na nich nic zajímavého, proto jim nevěnujeme pozornost. Bůh je však nechal do Bible zapsat 
s určitým záměrem. Biblický Bůh je totiž Bohem detailů. Všímá si i podrobností a maličkostí 
a to nám může dát jistotu, že nikdy nezapomene ani na nás. Jednotlivé biblické rodokmeny 
kromě jiného naznačují, že Bůh zná každého, i vaši rodinu, a má o všechny zájem. Seznam růz-
ných věcí a detailů zase ukazuje, že Bohu záleží i na tom, co je zdánlivě bezvýznamné. Ježíš to 
naznačil, když řekl: „Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není 
zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte vět-
ší cenu než mnoho vrabců.“ (L 12,6.7) Bůh, kterému záleží i na malých věcech, se stará i o nás 
a zná všechny detaily toho, co nás trápí a sužuje.

S některými takovými „soupisy“ lidí či věcí se setkáváme i v knihách Ezdráš a Nehemjáš. 
Bůh je už tehdy použil jako ujištění pro jeho lid, že se zajímá o každého jednotlivce i o každou 
věc, kterou jeho děti zažívají. I dnes proto můžeme mít naprostou důvěru a prožívat jistotu, že 
Bohu záleží na každé oblasti našeho života. Toto poznání nám přináší klid, ale zároveň by nás 
mělo vést k vědomí, že i my bychom se měli starat o všechny oblasti našeho života co nejlépe.

 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

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Bůh – Pán a vládce dějin- Návrat domů- Kde zůstali levité- Dary vděčnosti- Služba ve Svatém městě- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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B H – PÁN A VLÁDCE D JIN
7Král Kýros také vydal p edm ty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma 
a dal do domu svého boha. 8Perský král Kýros je p edal správci pokladu Mitredatovi, aby je se tené 
odevzdal judskému p edáku Šéšbasarovi. 9Toto je jejich soupis: t icet zlatých ob tních misek, tisíc 
st íbrných ob tních misek, dvacet dev t jiných misek, 10t icet zlatých koflík , ty i sta deset náhrad-
ních st íbrných koflík , tisíc jiných nádob. 11Všech zlatých a st íbrných nádob bylo p t tisíc ty i sta. 
To všechno p inesl Šéšbasar, když byli p ivedeni p esídlenci z Babylónu do Jeruzaléma. (Ezd 1,7–11)
1Ve t etím roce kralování Jójakíma, krále judského, p itáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeru-
zalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a ást nádob 
Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do zem  Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal 
dopravit do klenotnice svého boha. (Da 1,1.2)

Osobní studium
Uvažuj o textech Ezd 1,9–11 a Da 1,1.2. V čem jsou 
tyto texty podobné a v čem rozdílné? Jak ti text 
u Daniele pomáhá pochopit to, o čem mluví 
první kapitola knihy Ezdráš?

Ezdráš připomíná historické události, které 
vedly k tomu, že se Izraelci dostali do babylón-
ského zajetí. Všimni si podrobností a detailů 
popsaných v knize Ezdráš ve srovnání s širším 
obrazem, který podává Daniel. Společně však 
tyto dva texty ukazují, že Bůh má věci, navzdo-
ry jejich komplikovanosti, pod kontrolou.

„Přes všechny války a zmatky, kterých jsme 
na této zemi svědky, má všechno pevně v ru-
kách ten, který sedí nad cherubíny. Každé-
mu národu a každému člověku přidělil Bůh 
ve svém plánu určitý úkol. Jedinci i celé národy 
dnes rozhodují o svém osudu a Bůh vše využívá 
ke svým záměrům.“ (PK 536; OSU 201)

Přečti si text Daniel 5. Pokus se vlastními 
slovy shrnout poselství této kapitoly. Co se z ní 
můžeš dozvědět o soudu nad Belšasarem?

Babylón padl v říjnu roku 539 př. Kr., kdy 
jej porazil médo-perský král Kýros se svou ar-
mádou. Belšasar se mylně spoléhal na úspěch, 
bohatství a slávu, které nabyl. Byl však tak 
troufalý a namyšlený, že ještě i v noc své po-
rážky organizoval divokou hostinu, která však 
nakonec skončila jeho smrtí. Boží ruka na-
psala na stěnu královského paláce, že královy 
dny jsou sečteny a jeho vláda se blíží ke kon-
ci. A přestože znal osud a příběh obrácení moc-
ného krále Nebúkadnesara, odmítl se z jeho 
zkušenosti poučit. Vždy je tragické, když ne-
jsme ochotni poslouchat Boží varování a ne-
chceme následovat jeho rady a příkazy.

Prorok Daniel byl sice v paláci, ale na jeho 
slova nikdo nedbal. Je tragédií, když to, co je 
svaté (a vůbec nemusí jít jen o bohoslužebné ná-
doby, ale například i o vztahy a postoje), nebe-
reme vážně a svým chováním je znevažujeme 
a znečišťujeme. Když přestaneme vnímat Boží 
svatost a jeho přítomnost v našem životě, vy-
dáme se na cestu problémů, zmatku a tragédií, 
které nevyhnutelně vedou k zániku.

Když Daniel vypráv l králi p íb h Nebúkadnesara, ekl mu: „Ani ty, jeho synu Belšasare, 
jsi neponížil své srdce, a koli jsi o tom všem v d l…“ (Da 5,22) Co m žeš ud lat pro to, aby 
ses nedopustil podobných chyb, jaké ud lal Belšasar? Jak ti m že v domí toho, co pro 
tebe B h ud lal a kolik milosti ti prokázal, pomoci uchovat si p ed ním pokoru a úctu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno.2Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.3Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.4Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné.5V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala.6Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe.7Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylónským mudrcům král řekl: „Kdokoli přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně.“8Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad.9Král Belšasar byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni.10Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali, královna a řekla: „Králi, navěky buď živ! Nechť tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje ať se nemění.11Je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnů tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král Nebúkadnesar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z věštců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů, ano , tvůj otec, králi,12neboť bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Beltšasar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad.“13Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal: „Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král, můj otec, z Judska?14Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti.15Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit.

-jcHB
Zvýraznění
16O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí.“17Daniel na to králi odpověděl: „Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím.18Slyš, králi! Bůh nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a důstojnost.19Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil.20Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata.21Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlel s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce.22Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl,23ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.24Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo.25Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘.26Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.27Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.28Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“29Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí.30Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.
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NÁVRAT DOM
1Toto jsou p íslušníci judského kraje, kte í p išli ze zajetí, p esídlenci, které do Babylónu p esídlil 
babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého m sta. … 
70I usadili se kn ží, levité a n kte í z lidu i zp váci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých m stech; 
všechen Izrael se usadil ve svých m stech. (Ezd 2,1.70)
6Toto jsou p íslušníci judského kraje, kte í p išli ze zajetí, p esídlenci, které p esídlil babylónský 
král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého m sta. … 72I usadili 
se kn ží, levité, vrátní, zp váci i n kte í z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých m s-
tech. Když nastal sedmý m síc, byli již Izraelci ve svých m stech. (Neh 7,6.72)

Osobní studium
Druhá kapitola knihy Ezdráš přináší poměr-
ně dlouhý seznam jen těch, kteří se díky Bo-
žímu zásahu mohli vrátit zpět do Judska, 
do vlasti svých předků. Podobný seznam 
najdeme i v sedmé kapitole knihy Nehemjáš. 
V čem jsou stejné, v čem se liší a co se ti zdá 
na těchto dvou kapitolách zvláštní?

Opakování informací z Edr 2 (seznam 
těch, kteří se vrátili z babylónského zajetí 
spolu se Zerubábelem a Jéšuou) v Neh 7 je 
záměrné. Oba seznamy se nám mohou zdát 
nudné, zjevují však něco důležitého – Bohu 
záleží na podrobnostech, které nás možná 
vůbec nezajímají.

Jeruzalémské hradby byly nyní dokon-
čeny a biblický text v tuto chvíli záměrně 
zdůrazňuje skutečnost, že se na tomto úspě-
chu s Boží pomocí aktivně podílela už první 
generace navrátilců z období Ezdráše a Ne-
hemjáše. Současná generace stavěla na tom, 

co dosáhla předchozí generace, a to i přesto, 
že zadaný úkol byl náročný, plný různých 
problémů a jeho dokončení trvalo mnohem 
déle, než předpokládali. Vedení Ezdráše a Ne-
hemjáše celé věci výrazně pomohlo, ale své 
poslání splnili všichni lidé, kteří se na svě-
řeném úkolu podíleli. Každá skupina dělala 
jinou práci a v jiném čase, ale výsledek je-
jich snažení byl impozantní. Začátek (Ezd 2) 
byl propojen s koncem (Neh 7) a podařilo se 
nejen znovu postavit chrám, ale i obnovit 
Jeruzalém.

„Izraelci již byli ve svých městech.“ 
(Neh 7,72) Celý návrat a obnova města a chrá-
mu, to vše bylo v mnoha ohledech pozoru-
hodné. Lidé, jejichž město bylo zpustošeno, 
chrám byl zničen a země vypleněna, se nyní 
vrátili a usilovně pracovali na obnově města 
a chrámu. Už tato situace musela být pro 
ně i pro okolní národy obdivuhodná. Vše se 
však dělo v souladu s Boží vůlí a podle jeho 
zaslíbení.

Co se práv  te  ve tvém život  jeví jako beznad jné? Co bys m l nebo mohl ud lat pro to, 
abys d v oval Bohu, že ti pom že náro nou situaci zvládnout?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylónu přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.2Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:3Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;4synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;5synů Árachových sedm set sedmdesát pět;6synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct;7synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři;8synů Zatúových devět set čtyřicet pět;9synů Zakajových sedm set šedesát;10synů Baního šest set čtyřicet dva;11synů Bebajových šest set dvacet tři;12synů Azgádových tisíc dvě stě dvacet dva;13synů Adoníkamových šest set šedesát šest;14synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;15synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;16synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;17synů Besajových tři sta dvacet tři;18synů Jórových sto dvanáct;19synů Chašumových dvě stě dvacet tři;20synů Gibarových devadesát pět;21synů betlémských sto dvacet tři;22mužů netófských padesát šest;23mužů anatótských sto dvacet osm;24synů azmávetských čtyřicet dva;25synů kirjatarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;26synů rámských a gebských šest set dvacet jeden;27mužů mikmásských sto dvacet dva;28mužů bételských a ajských dvě stě dvacet tři;29synů néboských padesát dva;30synů magbíšských sto padesát šest;31synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři;32synů Charimových tři sta dvacet;33synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět;34synů jerišských tři sta čtyřicet pět;35synů Senáových tři tisíce šest set třicet.36Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;37synů Imérových tisíc padesát dva;38synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm;39synů Charimových tisíc sedmnáct.40Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.41Zpěváci : synů Asafových sto dvacet osm.42Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.43Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,44synové Kérosovi, synové Síahovi, synové Padónovi,45synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi,46synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové Chananovi,

-jcHB
Zvýraznění
38synů Senáových tři tisíce devět set třicet.39Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;40synů Imérových tisíc padesát dva;41synů Pašchúrových dvanáct set čtyřicet sedm;42synů Charimových tisíc sedmnáct.43Levité: synů Jéšuových, totiž Kadmíelových, totiž synů Hódevových, sedmdesát čtyři.44Zpěváci: synů Asafových sto čtyřicet osm.45Vrátní: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových a synů Šobajových sto třicet osm.46Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,47synové Kérosovi, synové Síaovi, synové Padónovi,48synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Šalmajovi,49synové Chánanovi, synové Gidélovi, synové Gacharovi,50synové Reajášovi, synové Resínovi, synové Nekódovi,51synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi,52synové Besajovi, synové Meúnejců, synové Nefíšesejců,53synové Bakbukovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,54synové Baslítovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,55synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,56synové Nesíachovi a synové Chatífovi.57Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perídovi,58synové Jaalovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,59synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského a synové Amónovi.60Všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.61Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adónu a Iméru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:62synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set čtyřicet dva.63A z kněží synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.64Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.65Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.

-jcHB
Zvýraznění
72I usadili se kněží, levité, vrátní, zpěváci i někteří z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých městech. Když nastal sedmý měsíc, byli již Izraelci ve svých městech.

-jcHB
Zvýraznění
1Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité.2Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní .3Řekl jsem jim: „Jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát; a když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Stráže budou stavěny z obyvatelů Jeruzaléma, každý bude mít své stanoviště naproti svému domu.“4Město bylo rozlehlé a veliké, ale lidu v něm bylo málo a domy nebyly dostavěny.5Tu mi můj Bůh vložil do srdce, abych shromáždil šlechtice, představenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rodů. Našel jsem písemný záznam o rodu těch, kteří přišli dříve, a našel jsem v něm napsáno:6Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.7Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Azarjášem, Raamjášem, Nachamaním, Mordokajem, Bilšánem, Misperetem, Bigvajem, Nechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:8Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;9synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;10synů Árachových šest set padesát dva;11synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set osmnáct;12synů Élamových dvanáct set padesát čtyři;13synů Zatúových osm set čtyřicet pět;14synů Zakajových sedm set šedesát;15synů Binújových šest set čtyřicet osm;16synů Bebajových šest set dvacet osm;17synů Azgádových dva tisíce tři sta dvacet dva;18synů Adoníkamových šest set šedesát sedm;19synů Bigvajových dva tisíce šedesát sedm;20synů Adínových šest set padesát pět;21synů Aterových, totiž Chizkijášových, devadesát osm;22synů Chašumových tři sta dvacet osm;23synů Besajových tři sta dvacet čtyři;24synů Charífových sto dvanáct;25synů gibeónských devadesát pět;26mužů betlémských a netófských sto osmdesát osm;27mužů anatótských sto dvacet osm;28mužů bétazmávetských čtyřicet dva;29mužů kirjatjearímských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;30mužů rámských a gebských šest set dvacet jeden;31mužů mikmáských sto dvacet dva;32mužů bételských a ajských sto dvacet tři;33mužů z druhého Neba padesát dva;34synů druhého Élama dvanáct set padesát čtyři;35synů Charimových tři sta dvacet;36synů jerišských tři sta čtyřicet pět;37synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet jeden;

-jcHB
Zvýraznění
47synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,48synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi,49synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi,50synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců,51synové Bakbukovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,52synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,53synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,54synové Nesíachovi a synové Chatífovi. –55Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi,56synové Jáelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,57synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi,58všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.59Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Iméru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:60synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set padesát dva.61A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.62Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.63Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.64Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší ,65mimo jejich otroky a otrokyně, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček.66Koní bylo sedm set třicet šest, mezků dvě stě čtyřicet pět,67velbloudů čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.68Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro Boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech.69Podle svých možností dali na chrámový poklad pro to dílo šedesát jeden tisíc zlatých darejků a pět tisíc hřiven stříbra a sto kněžských suknic.70I usadili se kněží, levité a někteří z lidu i zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých městech; všechen Izrael se usadil ve svých městech.

-jcHB
Zvýraznění
66Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší ,67mimo jejich otroky a otrokyně, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě čtyřicet pět zpěváků a zpěvaček.68Velbloudů bylo čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.69Z představitelů rodů někteří přispěli na dílo. Místodržící dal na chrámový poklad tisíc zlatých darejků, padesát kropenek, pět set třicet kněžských suknic.70Představitelé rodů dali na chrámový poklad pro potřeby díla dvacet tisíc zlatých darejků a dva tisíce dvě stě hřiven stříbra.71A toho, co dal ostatní lid, bylo dvacet tisíc zlatých darejků, dva tisíce hřiven stříbra a šedesát sedm kněžských suknic.72I usadili se kněží, levité, vrátní, zpěváci i někteří z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých městech. Když nastal sedmý měsíc, byli již Izraelci ve svých městech.
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KDE Z STALI LEVITÉ
1Toto jsou p edstavitelé svých rod  a seznam rod  t ch, kte í se mnou vyšli z Babylónu za kra-
lování krále Artaxerxa… 15Shromáždil jsem je u eky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábo ili t i 
dny. Pátral jsem mezi lidem a kn žími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitských p íslušní-
k . (Ezd 8,1.15)

Osobní studium
Skutečnost, že se Izraelci mohli vrátit z Ba-
bylóna do své domoviny, je úžasným naplně-
ním proroctví. Ale jako vždy, kdy se počítá 
s lidskou aktivitou, i zde vzniklo množství 
potíží. Přestože dlouhý seznam v osmé ka-
pitole jmenuje celou řadu jmen těch, kteří 
se vrátili, mnoho Izraelců se nechtělo vrátit 
do země svých předků a rozhodli se raději 
zůstat v Babylóně. 

Přečti si text Ezd 8,1–15 a zaměř se přede-
vším na 15. verš. Jak rozumíš vzniklé situaci?

Skutečností je, že ne všichni Židé se chtě-
li vrátit. Mohli k tomu mít několik důvo-
dů. Mnozí z nich se již narodili a byli vycho-
váni v nové zemi, kterou považovali za svůj 
domov, vždyť nic jiného neznali. Mnohým se 
nechtělo absolvovat dlouhou a určitě nebez-

pečnou cestu do země, kterou neznali. Z tex-
tu se však dozvídáme, že se nakonec vrátilo 
dostatek levitů, aby mohli v chrámu začít 
službu (více v lekci na čtvrtek).

„V té době už byli Židé v exilu téměř sto 
padesát let. Vykopávky v Nippuru vynesly 
na světlo mnoho dokumentů, které ukazují, 
že během vlády krále Artaxerxa I. obývalo 
tuto část Mezopotámie hodně bohatých 
Židů. Pro Ezdráše a další vůdce mohlo být 
proto obtížné přesvědčit k návratu dosta-
tek lidí. Navrátilci mohli právem očeká-
vat namáhavou práci, náročné podmínky 
a určitě mnohem méně pohodlí, než měli 
v Babylóně. Ve světle těchto skutečností je 
překvapující, že se Ezdrášovi podařilo pře-
svědčit téměř dva tisíce rodin, aby spojily 
svůj osud se svými bratry v původní domo-
vině.“ (3BC 376)

Jak se ti žije v prost edí, které nesdílí tvou víru a hodnoty? P ipadáš si v n m jako „cizi-
nec“? Nebo ses v n m už tak „zabydlel“, jako židé v Babylón , že jsi v n m vlastn  spoko-
jený? Byl bys ochotný sv j zab hlý život zm nit, kdyby t  k tomu B h vyzval?

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.15Shromáždil jsem je u řeky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábořili tři dny. Pátral jsem mezi lidem a kněžími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitských příslušníků.

-jcHB
Podtržení
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DARY VD NOSTI
24Pak jsem odd lil dvanáct kn žských p edák ; k nim Šerebjáše, Chašabjáše a s nimi deset jejich 
brat í. 25Odvážil jsem jim st íbro a zlato i p edm ty jako ob  pozdvihování pro d m našeho Boha, 
to, co ob toval král se svými rádci a jeho velmožové i všechen Izrael, který tam byl. 26Odvážil a p e-
dal jsem jim šest set padesát talent  st íbra, st íbrných nádob za sto talent , zlata sto talent , 
27dvacet zlatých koflík  po tisíci darejcích a dva p edm ty z výborného nazlátlého bronzu, žádoucí 
jako zlato. 28P itom jsem jim ekl: „Jste svatí Hospodinu, i tyto p edm ty jsou svaté. Toto st íbro 
a zlato je dobrovolný ob tní dar pro Hospodina, Boha vašich otc . (Ezd 8,24–28)

Osobní studium
Další seznam, se kterým se v knize Ezdráš 
setkáváme, vyjmenovává počty a druhy zla-
tých a stříbrných předmětů, které Judejci 
nesli s sebou z vyhnanství do Jeruzaléma 
(Ezd 8,26–28). Jaký to mělo smysl? Jaký měli 
s tímto velmi cenným nákladem záměr?

Je až překvapivé, že biblický text věnuje 
tak detailní pozornost věcem, které nám mo-
hou někdy připadat přízemní. Je ale zřejmé, že 
i náš vztah k materiálním věcem, k penězům 
a majetku, je součástí našeho života s Bohem. 
On se vždy zajímal o to, jak nakládáme se 
svými prostředky, a jakým způsobem je po-
užíváme.

Už Mojžíš připomínal Izraelcům: „Neříkej si 
v srdci: ‚Tohoto blahobytu jsem se domohl svou 
silou a zdatností svých rukou.‘ Pamatuj na Hos-

podina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu 
ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kte-
rou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.“ 
(Dt 8,17.18) A podobně své čtenáře nabádal i Ša-
lomoun: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, 
na svoji rozumnost nespoléhej… Cti Hospodina 
ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! 
Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou pře-
tékat tvé kádě.“ (Př 3,5.9.10)

Bůh, který se rozhodl po babylónském za-
jetí přivést Judejce do jejich vlasti a obnovit 
Jeruzalém a chrám, nebyl závislý na peně-
zích, které mu na to poskytli lidé. A stejně 
tak není závislý na tom, co mu přineseme my 
dnes. Vždyť on sám je Tvůrcem a Vlastníkem 
všeho na naší zemi. A přesto očekával a oče-
kává, že mu projevíme svou vděčnost, a to, 
co od něj dostáváme, použijeme k jeho oslavě 
a pro dobro druhých.

Jakou roli hraje B h v tvém rozhodování, jak použiješ materiální prost edky, které máš 
k dispozici? P ispívají tvé životní „investice“ k Boží sláv  a k dobru druhých?

Aplikace

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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SLUŽBA VE SVATÉM M ST
1P edáci lidu se usadili v Jeruzalém . Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, který 
by se usadil ve svatém m st  Jeruzalém ; dev t dalších z stalo v jiných m stech. 2Lid žehnal 
všem muž m, kte í se dobrovoln  rozhodli, že se usadí v Jeruzalém . 3Toto jsou p edstavitelé 
krajin, kte í se usadili v Jeruzalém  a v judských m stech. Každý se usadil ve svém trvalém vlast-
nictví ve svém m st … (Neh 11,1–3)

Osobní studium
Jak rozumíš úvodním veršům o novém osíd-
lení Jeruzaléma? Jaké výhody a nevýhody 
mohlo podle tebe mít tehdy bydlení v Jeruza-
lémě? Pokud by ses mohl tehdy rozhodnout 
ty, jaká by byla tvá volba? Proč?

Jedenáctá kapitola knihy Nehemjáš při-
náší ještě jeden dlouhý seznam – je to pře-
hled jednotlivých rodin a míst, kde se tito 
navrátilci usadili. V dané situaci bylo nej-
důležitější, aby bylo obydleno hlavní město 
Jeruzalém. Proto bylo losem určeno, kdo 
všechno tam bude bydlet.

Zdá se, že tehdy bylo jednodušší žít 
na venkově než ve městě. Lidé na venkově 
měli vlastní půdu, kterou zdědili po svých 
předcích a která je mohla dobře uživit. Opus-
tit ji a jít bydlet do Jeruzaléma byla vlastně 
oběť. Některým to bylo nařízeno, jiní se pro 
to po zralé úvaze rozhodli dobrovolně. Je 
ale zřejmé, že se mohli na novém místě cítit 
vykořeněni. Život jim tam patrně přinesl 

nové potíže, protože život na venkově se 
v mnohém lišil od života ve městě. Přestěho-
vat se do nových, neznámých podmínek je 
vždy těžké.

Podobné je to i dnes, když se někdo rozho-
duje přestěhovat se na nové místo, aby tam 
sloužil Bohu a představil lidem jeho lásku. 
Nemusí jít vždy jen o stěhování do cizí země 
a kultury. V dnešní době je poměrně náročná 
i služba ve velkých městech, byť ve vlastní 
zemi, protože tam není vůbec snadné oslovit 
obyvatele dobrou zprávou o Kristu.

Na náročnost této služby lidem ve vel-
kých městech upozorňovala již před mnoha 
lety Ellen G. Whiteová. Přesto k ní ale své 
spoluvěřící povzbuzovala: „Když přemýšlím 
o městech, ve kterých se udělalo tak málo 
a žije v nich tolik tisíc lidí, kteří mají být 
upozorněni na brzký příchod Zachránce, 
cítím velkou touhu vidět muže a ženy roz-
hodnuté vykročit a v moci Ducha a naplně-
ni Kristovou láskou pracovat pro umírající 
duše.“ (7T 40)

Jak m žeš druhým p edstavit Ježíše a jeho nabídku záchrany v prost edí, které není v i 
ví e a k es anství p íliš vst ícné? Jakou roli v tom sehrávají tvá slova a tv j praktický ži-
vot? Je obojí pot ebné? Kdy je t eba více mluvit, a kdy naopak více jednat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si kapitolu „Jak prožít opravdovou změnu“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji 

(SC 57–65; CVP 59–66).
„Někteří lidé vědí, že jim Bůh odpustil jejich viny, a opravdu se chtějí stát jeho dětmi, jeho ná-

sledovníky. Uvědomují si však, že jejich charakter není dokonalý a že jejich život vykazuje mnoho 
chyb. Proto pochybují, že Boží Duch skutečně změnil jejich srdce. 

Takovým lidem chci říct: Neztrácejte odvahu a naději. Často se musíme sklánět a plakat před 
Ježíšem Kristem, protože se dopouštíme mnoha chyb a zdaleka nejsme dokonalí. To ale není dů-
vod, abychom se vzdali. Bůh nad námi neláme hůl ani tehdy, když nás satan přemůže. Nenechá 
nás napospas zlu. Ježíš Kristus je u Božího trůnu a žádá nebeského Otce, aby nám odpustil. 

Touží nás přivést zpátky k sobě. Přeje si, aby se v nás projevovala jeho čistota, jeho dobrota 
a dokonalost. Jestliže se mu odevzdáme, bude v nás po celý náš život dále uskutečňovat promě-
nu, kterou začal. 

Je třeba, abychom se opravdověji a naléhavěji modlili, abychom opravdověji věřili. Nakolik 
přestaneme spoléhat na své vlastní schopnosti, o to více budeme důvěřovat moci našeho Za-
chránce. Oslavujme Pána, který je světlem našeho života.“ (SC 64; CVP 65)

Otázky k rozhovoru
1.  B h o nás ví všechno. Je to pot šující a díky tomu m žeme prožívat pocit jistoty, že se o nás 

stará. „Nyní toto praví Hospodin, tv j stvo itel, Jákobe, tv rce tv j, Izraeli: ‚Neboj se, já jsem 
t  vykoupil, povolal jsem t  tvým jménem, jsi m j.‘“ (Iz 43,1) Jak m žete ujistit ty, kte í pro-
cházejí citovou, vztahovou, spole enskou nebo finan ní krizí, o Boží p ítomnosti a pé i?

2.  Reaguje B h na naše problémy vždy stejn ? Pro  jsou n kte í lidé sv dky, jak B h tém  
okamžit  v jejich život  zasáhne, zatímco jiní procházejí dlouhotrvajícími obdobími t ž-
kostí a trápení?

3. Ve kterých oblastech vaší zem  se neda í evangeliza ním snahám? Znáte n jaká „bílá 
místa“, kde je služba obtížná? Mezi které spole enské i etnické skupiny se neda í s tímto 
poselstvím proniknout? Co s tím m žeme ud lat? Co od nás eká B h? Byli byste ochotni 
p est hovat se na místo, kde by byla vaše služba pot ebná?

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:
________________________________________  _______________________________________
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