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Týden od 8. do 14. prosinceLekce 11

11

Odpadnutí a nové oživení
Texty na tento týden
Neh 13,1–14; Nu 18,21–24; Neh 13,15–22; J 5,5–16

Základní verš
„Pak jsem p ikázal levit m, aby se o istili a p išli st ežit brány, aby byl sv cen den odpo in-
ku. – ‚Pamatuj na mne, Bože m j, také kv li tomu a m j se mnou soucit podle svého hojného 
milosrdenství!‘“ (Neh 13,22)

V čase, který se odehrává mezi 12. a 13. kapitolou, se Nehemjáš vrátil zpět do Babylóna. Popr-
vé přišel do Jeruzaléma v roce 444 př. Kr. a jako místodržící působil dvanáct let. Nevíme přesně, 
jak dlouho pak byl v Babylónu, ale můžeme předpokládat, že to bylo několik měsíců nebo i let 
(Neh 13,6.7). Do Judska se tedy mohl vrátit někdy kolem let 430 až 425 př. Kr., aby znovu sloužil 
jako místodržící. Mimo Judsko byl dost dlouho na to, aby lidé zcela „zdivočeli“. Přestože uzavřeli 
s Bohem smluvní vztah, přestoupili tři své důležité závazky: (1) že nebudou uzavírat smíšená 
manželství s modloslužebníky, (2) že budou pečlivě zachovávat sobotu a (3) že se prostřednic-
tvím desátků a sbírek budou starat o chrám a jeho služebníky (Neh 10).

Když se Nehemjáš vrátil do Jeruzaléma, zjistil, že vztah lidu k Bohu ochladl a národ zaujal 
v mnoha otázkách velmi lhostejný postoj. Izraelci přestali dávat desátky a dary, chrámové 
místnosti začali používat k něčemu úplně jinému, než byly určeny, upustili od řádného za-
chovávání soboty, a dokonce se vrátili k uzavírání smíšených manželství s lidmi z okolních 
národů. Nejhorší bylo, že k celkovému úpadku přispěli lidé, které Nehemjáš jako místodržící 
pověřil vedením národa při svém odchodu do Babylóna (včetně velekněze). Když Nehemjáš 
zjistil, kam to národ dopracoval, úplně ho to zlomilo. Odmítl se však s danou situací smířit 
a podle své zvyklosti začal pracovat k Boží slávě.

 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:- Zkažení chrámoví služebníci- Obnova podpory levitů- Desátky a dary- Svatost sobotního dne- Když dva dělají totéž…- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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ZKAŽENÍ CHRÁMOVÍ SLUŽEBNÍCI
4N kdy p edtím kn z Eljašíb, ur ený za správce komor domu našeho Boha, sp ízn ný s Tóbi-
jášem, 5uvolnil pro n ho velkou komoru, kam byly d íve dávány ob tní dary, kadidlo, nádobí 
a desátky z obilí, moštu a erstvého oleje, ur ené levit m, zp vák m a vrátným, a ob tní dávky 
pro kn ze. (Neh 13,4.5)

Osobní studium
Uvažuj o textu Neh 13,4–9 (porovnej s nimi 
také verše Neh 2,10.19; 3,1; 12,10.22 a 13,28). Po-
kus se shrnout, co ses dozvěděl o Eljašíbovi 
a Tóbijášovi. Jaké se chovali a proč to bylo 
nepřijatelné? 

Eljašíb a Tóbijáš se v knize Nehemjáš 
objevují opakovaně. Eljašíb byl nejvyšším 
knězem a byl zodpovědný za činnost chrá-
mu. Tóbijáš je zmiňován jako amónský od-
půrce Nehemjáše, který vystupoval proti 
jeho práci v Jeruzalémě. Spojení Eljašíba 
a Tóbijáše naznačuje, že mohli být v něja-
kém příbuzenském vztahu, například pro-
střednictvím sňatku jejich dětí. A přestože 
doklady o takovém spojení nemáme, víme, že 
Tóbijáš měl hebrejské jméno („Bůh je dobrý“) 
a mohl mít tedy hebrejské kořeny. Rodina 

jeho manželky byla pravděpodobně v něja-
kém vztahu s Eljašíbovou rodinou. Kromě 
toho měl Sanbalat Chorónský, další Nehem-
jášův protivník, dceru, která byla provdaná 
za Eljašíbova vnuka. 

Jelikož vysocí představitelé země byli 
v příbuzenských vztazích a všichni vystu-
povali proti Nehemjášovu vedení, velmi 
pravděpodobně spřádali vůči němu různé 
intriky. Během Nehemjášovy nepřítomnosti 
dal velekněz Tóbijášovi do užívání místnosti 
v chrámu, které byly určeny pro skladování 
desátků, darů a sbírek. Tóbijáš mohl přebý-
vat v chrámu, což z něj postupně udělalo 
jednoho z vůdců národa. Nehemjášovi ne-
přátelé nakonec dosáhli toho, o co jim celou 
dobu šlo: vypudit Nehemjáše, oslabit jeho 
vliv a vládnout si sami. Naštěstí se Nehemjáš 
rozhodl nezůstat tiše stranou a zasáhl.

Boží lid (a  už Izraelci ve starov ku, nebo k es ané b hem novozákonní éry) podléhal r z-
ným svod m. Co ovliv ovalo jejich tendenci nechat se svést na špatnou stranu? Co m žeš 
ud lat, aby ses vyvaroval jejich chyb?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Někdy předtím kněz Eljašíb, určený za správce komor domu našeho Boha, spřízněný s Tóbijášem,5uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje, určené levitům, zpěvákům a vrátným, a obětní dávky pro kněze.6Když se to vše stalo, nebyl jsem v Jeruzalémě. V třicátém druhém roce vlády babylónského krále Artaxerxa jsem se totiž odebral ke králi. Po nějaké době jsem si vyžádal od krále propuštění .7Jak jsem přišel do Jeruzaléma, hned jsem porozuměl, jakého zla se dopustil Eljašíb kvůli Tóbijášovi tím, že pro něho uvolnil komoru v nádvořích Božího domu.8Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tóbijášova domu vyházet z komory ven.9Rozkázal jsem, aby komory vyčistili, a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary a kadidlo.

-jcHB
Zvýraznění
10Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tóbijáš, ten amónský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele.19Když o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, Tóbijáš, ten amónský otrok, a Gešem Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali: „Do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?“

-jcHB
Zvýraznění
I dal se velekněz Eljašíb se svými bratry kněžími do stavby Ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili ji, posvětili ji až po věž Meá, a stavěli dál až k věži Chananeelu.

-jcHB
Zvýraznění
10Jéšua zplodil Jójakíma; Jójakím zplodil Eljašíba; Eljašíb Jójadu.22Za dnů Eljašíbových, Jójadových, Jóchananových a Jadúových byli zapsáni představitelé rodů levitských i kněží až do kralování perského Dareia.

-jcHB
Zvýraznění
Jeden syn nejvyššího kněze Jójady, syna Eljašíbova, byl zetěm Sanbalata Chorónského. Toho jsem od sebe odehnal.
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OBNOVA PODPORY LEVIT
10Dozv d l jsem se také, že levit m nebyly dávány ástky, takže se všichni rozprchli ke svým po-
lím, levité i zp váci konající službu. 11M l jsem o to spor s p edstavenstvem a ptal jsem se: „Pro  
je Boží d m opušt n?“ Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místa. 12A všechen Juda p iná-
šel do sklad  desátky z obilí, moštu a erstvého oleje. 13Za skladníky jsem ur il kn ze Šelemjáše, 
znalce Zákona Sádoka a z levit  Pedajáše; jim k ruce byl Chánan, syn Zakúra, syna Matanjášova; 
ti byli pokládáni za spolehlivé a m li za úkol vydávat p íd ly svým brat ím. 14„Pamatuj na mne, 
Bože m j, kv li tomu a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokázal domu svého Boha a jeho 
službám!“ (Neh 13,10–14)

Osobní studium
Pokus se vlastními slovy shrnout vzniklou 
situaci popisovanou v úvodních verších 
a Nehemjášovo řešení. Jaké principy Nehem-
jáš použil pro vyřešení daného problému?

Jelikož národ přestal podporovat Boží 
chrám, služebníci v chrámu a zpěváci museli 
chrám opustit a jít si vydělávat na živobytí 
na vlastních polích. Desátkový a sbírkový 
systém, který se Nehemjášovi podařilo s ta-
kovými obtížemi vybudovat, se během jeho 
nepřítomnosti zhroutil. Nehemjáš se proto 
musel do práce pustit znovu. Začal tím, že 
dal z chrámu vyhodit všechny Tóbijášovy 
věci (Neh 13,8). Tento krok ukazuje na Ne-
hemjášovo zoufalství a rozčarování. Jeho 
chování může čtenáři připomenout Ježíšovo 
vyhnání obchodníků a směnárníků z chrá-
mu (Mt 21,12.13; Mk 11,15–18). 

„Jelikož byl chrám znesvěcován a dary 
zneužívány, vyvolalo to u lidí nedůvěru. 
Do chrámové pokladnice přicházely jen 
skrovné dary; mnozí z těch, kdo sloužili 

v chrámu, opustili Boží dílo, protože nedostá-
vali dostatečnou podporu.“ (PK 670; OSU 253) 

Je pozoruhodné sledovat, že se všichni Ju-
dejci semkli a znovu obnovili to, co bylo zni-
čeno. Lidé se postavili na Nehemjášovu stra-
nu proti Tóbijášovi a Eljášíbovi. Museli totiž 
rozpoznat, že Nehemjáš dělal opravdu vše 
pro jejich dobro a k Boží slávě. Kromě toho 
určil za dozorce nad správou skladišť spo-
lehlivé lidi, které mohli ostatní považovat 
za důvěryhodné. Dostali za úkol shromaž-
ďovat desátky a dary a dohlížet na to, aby se 
vše spravedlivě rozdělovalo mezi levity. Ne-
hemjáš svým jednáním velmi rázně odstra-
nil z odpovědných pozic ty, kteří se podíleli 
na vzniklé situaci.

I když Nehemjáš pověřil organizačními 
věcmi v chrámu hodnověrné lidi, zkažený 
velekněz Eljašíb o své postavení nepřišel, 
protože to se předávalo Áronovým potom-
kům. Jeho vliv však mohl být oslaben právě 
tím, že Nehemjáš pověřil jiné lidi provádě-
ním některých odpovědností, které dříve 
náležely veleknězi.

Nehemjáš se modlil: „Pamatuj na mne, Bože m j, kv li tomu a nevymaž mou oddanost, 
kterou jsem prokázal domu svého Boha a jeho službám!“ (Neh 13,14) Jak této modlitb  
rozumíš? Nezdá se ti p íliš „lidská“?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tóbijášova domu vyházet z komory ven.

-jcHB
Zvýraznění
12Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů;13řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby,‘ ale vy z něho děláte doupě lupičů.“

-jcHB
Zvýraznění
15Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů;16nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.17A učil je: „Což není psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů.“18Velekněží a zákoníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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DESÁTKY A DARY
A všechen Juda p inášel do sklad  desátky z obilí, moštu a erstvého oleje. (Neh 13,12)
6Vždy  kdo skoup  rozsévá, bude také skoup  sklízet, a kdo št d e rozsévá, bude také št d e sklí-
zet. 7Každý a  dává podle toho, jak se ve svém srdci p edem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; 
vždy  „radostného dárce miluje B h“. 8B h má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste 
vždycky m li dostatek všeho, co pot ebujete, a ješt  vám p ebývalo pro každé dobré dílo, 9jak je 
psáno: „Rozd lil št d e, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá nav ky.“ (2K 9,6–9)

Osobní studium
Nehemjášovy reformy chrámové služby se 
týkaly i obnovení přinášení desátků a dal-
ších darů.

Co učí následující texty o desátcích a da-
rech na podporu Božího díla obecně a co 
v kontextu fungování chrámu?

Nu 18,21–24

Mal 3,10

Mt 23,23

1K 9,7–14

2K 9,6–9

Žd 7,1.2

Bez desátků a sbírek by chrám nemohl 
fungovat. Když lidé přestali dávat desát-
ky, znamenalo to konec chrámové služby 
a v podstatě i konec fungování obětního 
systému. Protože lidé zodpovědní za činnost 
chrámu byli nuceni začít se starat o zabezpe-
čení sebe i svých rodin, nemohli zajišťovat 
i chod chrámu. To negativně ovlivnilo celko-
vý postoj národa k uctívání Hospodina.

„Systém desátků je obdivuhodný svou jed-
noduchostí. Jeho spravedlnost se projevuje 
v přiměřeném nároku na bohaté i chudé. De-
sátek máme odevzdat v poměru k tomu, kolik 
nám Bůh svěřil ze svého vlastnictví. Když 
Bůh požaduje desátek (Mal 3,10), nevyzý-
vá ani k vděčnosti, ani ke štědrosti. Ačkoli 
vděčnost by měla být součástí celého našeho 
postoje vůči Bohu, dáváme desátek proto, 
že nám to Bůh přikázal. Desátek patří Pánu 
a Bůh žádá, abychom mu ho odevzdali.“ (Ad-
ventisté sedmého dne věří…, Advent-Orion, 
Praha 1999, str. 304)

Podobně jako to bylo s chrámem, i čin-
nost naší církve by byla ohrožena, kdyby 
ji členové nepodporovali svými desátky 
a dary. V církvi pracuje mnoho placených za-
městnanců, kteří mají odpovědnost za pasto-
rační činnost, plánování, účetnictví a podob-
ně. Bez jejich práce by církev fungovala jen 
v omezeném rozsahu. Bez finanční podpory 
členů by byla ohrožena hlavně evangelizační 
činnost církve.

Systému desátků se držíme, protože je to 
systém zjevený v Božím slově. Bůh nemusí 
uvádět důvody, proč něco ustanoví. Očeká-
vá od nás důvěru, že má věci pod kontro-
lou. Měli bychom pochopit, jak systém fun-
guje, a mít o něm informace, a pak bychom 
měli složit svoji důvěru do Božích rukou.

Pro  je dávání desátk  d ležité pro naši vlastní duchovnost? Jak dávání desátk  odráží 
to, že Bohu d v ujeme?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

-jcHB
Zvýraznění
7Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda?8Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon?9V Mojžíšově zákoně je přece psáno: ‚Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí.‘ Má tu Bůh na mysli dobytek?10Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo oře a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl.11Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu?12Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva neužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu.13Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech?14Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.

-jcHB
Zvýraznění
1Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu2a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje.
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SVATOST SOBOTNÍHO DNE
15V t ch dnech jsem v Judsku vid l, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají 
na osly a p evážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ješt  téhož sobotního dne, 
kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval. 16Zdržovali se tam také Ty ané a p iváželi ryby a všemožné 
zboží, které v sobotu prodávali Žid m p ímo v Jeruzalém . 17Vytýkal jsem to judské šlecht . „Co to d láte 
za špatnost?!“ ptal jsem se jich. „Vždy  znesv cujete sobotu! 18Práv  tohle d lali vaši otcové, a náš B h 
pak na nás a na toto m sto dopustil všechno to zlo! Když poskvr ujete sobotu, znovu rozn cujete jeho 
hn v proti Izraeli!“ 19Když se tedy v jeruzalémských branách za ínalo še it p ed sobotou, p ikázal jsem, 
a  zav ou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskon í sobota. Do bran jsem postavil n které ze svých 
muž , aby se v sobotu nemohl p ivážet náklad. 20Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodava i 
veškerého zboží p enocovat venku p ed Jeruzalémem. 21Já jsem je ale varoval. „Co tady nocujete p ed 
hradbami?“ íkal jsem jim. „Ješt  jednou, a vztáhnu na vás ruku!“ Od té doby už v sobotu nechodili. 22Le-
vit m jsem na ídil, aby se o istili a p išli hlídat brány, aby sobotní den z stal svatý… (Neh 13,15–22; B21)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním biblickém textu. O jaký pro-
blém se jednalo? Proč jej Nehemjáš považoval 
za tak závažný? 

Jestliže jsme v menšině, není snadné stát 
na Boží straně a hájit jeho principy. Bůh řekl, že 
sobota je svatým dnem, ve kterém se nemá ko-
nat žádná práce, a proto Nehemjáš dělal vše, co 
mohl, aby lid toto přikázání dodržoval i v Jeru-
zalémě. Cítil morální odpovědnost a k problému 
se jasně postavil.

Sobota byla stvořena jako vrchol stvořitel-
ského týdne. Šlo o jedinečný den a lidé měli bě-
hem něj trávit čas v Boží přítomnosti. Neměli se 
zaměřovat na své snažení, ale prožívat obnovu 
v Boží blízkosti.

Kdosi jednou řekl: „Více než Izraelci zacho-
vávali sobotu, sobota zachovávala Izraelce.“ 
Sedmý den, sobota, byl a zůstává mocným pro-
středkem, který pomáhá udržovat živou víru 
lidí, kteří se ji z Boží milosti usilují zachovávat 
a těšit se z nabízených požehnání.

Podle toho, co popisují verše Neh 13,17–22, 
podnikl Nehemjáš proti znesvěcování so-
boty (nakupování a prodávání) velmi rázné 

kroky. Jaké? Co si o nich myslíš? Dokázal by 
sis představit, že by někdo zasáhl podobně 
dnes?

Nehemjáš byl místodržitelem Judska a po-
važoval za svůj úkol dbát na dodržování pravi-
del. Jelikož pravidla v Judsku byla postavena 
na Božím zákoně, Nehemjáš byl strážcem záko-
na, včetně zachovávání soboty. Možná kdyby se 
knížata země postavila proti rozkladu způsobe-
nému veleknězem, Nehemjáš by se neocitl v tak 
složité situaci. Ale šlechtici a bohatí Izraelci 
byli zřejmě nabroušení vůči Nehemjášovi už 
déle, protože je v minulosti přinutil vrátit část 
majetku chudým. To byl jistě jeden z důvodů, 
proč nijak neprotestovali proti jednání Eljašíba 
a Tóbijáše. 

Nehemjáš nejprve knížata napomenul a pak 
přikázal, že na sobotu mají být brány zavře-
né. Ustanovil dokonce strážce, kteří na to měli 
dohlížet. Když se místo obchodování přesunulo 
z města za jeho hradby, zaujal poměrně tvr-
dý postoj: vyhrožoval obchodníkům, že na ně 
následující sobotu „vztáhne ruku“. Nehemjáš 
určitě stál za svým slovem, protože obchodníci 
jeho výhrůžku pochopili a Jeruzalému se raději 
v sobotu vyhnuli.

ím je pro tebe sobota? Jak prožíváš její svatost? Co je pro tebe v sobotu nejd ležit jší? Pro ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15V oněch dnech jsem v Judsku viděl, že někteří lisují hrozny v den odpočinku, že přinášejí pytle obilí a nakládají na osly a také že přinášejí do Jeruzaléma víno, hrozny a fíky a všelijaká břemena v den odpočinku. Varoval jsem je toho dne, kdy prodávali potraviny.16I Týřané tu byli usazeni; přinášeli ryby a všelijaké zboží a prodávali v den odpočinku Judovcům, a to přímo v Jeruzalémě.17Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich: „Jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku!18Což právě tak nejednali vaši otcové? Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku.“19Když přede dnem odpočinku padl na jeruzalémské brány stín, rozkázal jsem, aby byla zavřena vrata a aby je neotvírali dříve než po dni odpočinku. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby nikdo nenosil břemena v den odpočinku.20Když kupci a prodavači všelijakého zboží nocovali jednou i dvakrát vně Jeruzaléma,21varoval jsem je a vytýkal jsem jim: „Proč nocujete před hradbami? Bude-li se to opakovat, vztáhnu na vás ruku.“ Od té doby v den odpočinku nepřicházeli.22Pak jsem přikázal levitům, aby se očistili a přišli střežit brány, aby byl svěcen den odpočinku. – „Pamatuj na mne, Bože můj, také kvůli tomu a měj se mnou soucit podle svého hojného milosrdenství!“
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KDYŽ DVA D LAJÍ TOTÉŽ…
23B da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a ne-
dbáte na to, co je v Zákon  d ležit jší: právo, milosrdenství a v rnost. Toto bylo t eba init a to 
ostatní nezanedbávat. … 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnit  jste samé 
pokrytectví a nepravost. 29B da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorok m, 
zdobíte pomníky spravedlivých 30a íkáte: „Kdybychom my byli na míst  svých otc , nem li by-
chom podíl na smrti prorok .“ (Mt 23,23.28–30)

Osobní studium
Nehemjášovo nadšení pro sobotní den je 
obdivuhodné. Byl tak zapálený pro správné 
zachovávání soboty, že dokonce vyhrožoval 
obchodníkům z jiných národů, kteří přichá-
zeli do Jeruzaléma, že proti nim zasáhne. Byl 
připraven osobně zakročit proti těm, kteří 
nebudou respektovat jeho nařízení. Jako 
místodržitel měl úřední odpovědnost za ná-
ležité dodržování přikázání.

„Touha po vlastním prospěchu vedla 
vůdce lidu k tomu, že stranili bezbožným. 
‚Jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete 
den odpočinku!‘ napomínal je Nehemjáš 
přísně. ‚Což právě tak nejednali vaši otcové? 
Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás 
a na toto město. A vy jej zase popouzíte 
k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete 
den odpočinku.‘ (Neh 13,17.18) Pak nařídil, 
aby zavírali brány Jeruzaléma vždy ‚přede 
dnem odpočinku‘ a ‚neotvírali [je] dříve než 
po dni odpočinku‘ (Neh 13,19).“ (PK 671.672; 
OSU 254)

Diskuze o správném prožívání soboty 
byla v izraelském národě živá i během Ježí-
šova života. Mnozí z vůdců izraelského ná-
roda tehdy horlili pro svatost sobotního dne 
s podobným zápalem jako Nehemjáš a rázně 
zasahovali proti těm, kdo sobotu neprožívali 
podle jejich představ. A přesto s nimi Ježíš 
mnohdy nesouhlasil a stavěl se proti nim 
(Mt 12,1–8; Mk 3,1–6; L 6,6–11; J 5,5–16). Jak je to 
možné? V čem byl rozdíl? 

Ježíš sám toužil po tom, aby lidé správ-
ným způsobem prožívali sobotu. Nikdy její 
význam nezlehčoval a nepopíral. Náboženští 
vůdcové jeho doby však byli ve své přehnané 
snaze dohlížet nad správným zachováváním 
soboty extrémní, ba až fanatičtí. Ve své hor-
livosti dokonce obvinili z porušování soboty 
i samotného Ježíše, který je „pánem nad sobo-
tou“ (L 6,5). I ve snaze o dobré věci se dá zajít 
do nežádoucího extrému. Ironií je, že ačkoliv 
mnozí z těchto farizeů a zákoníků vyjadřovali 
své obavy o zachovávání zákona, zapomněli 
na to, co bylo „v Zákoně důležitější“ – na „prá-
vo, milosrdenství a věrnost“ (Mt 23,23).

Jak si m žeme dát pozor (jednotlivci i církev), abychom ned lali podobné chyby jako 
farizeové a zákoníci a nezapomínali na to, co je „v Zákon  d ležit jší“ – a  už jde o za-
chovávání soboty, nebo o jiné aspekty víry a náboženství? Jak se m žeme bránit extrému 
a fanatismu na stran  jedné, a relativizaci a zleh ování Božích na ízení na stran  druhé?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
17Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich: „Jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku!18Což právě tak nejednali vaši otcové? Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
19Když přede dnem odpočinku padl na jeruzalémské brány stín, rozkázal jsem, aby byla zavřena vrata a aby je neotvírali dříve než po dni odpočinku. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby nikdo nenosil břemena v den odpočinku.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst.2Když to viděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“3On však jim řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním?4Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím?5A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu, a přesto jsou bez viny?6Pravím vám, že zde je víc než chrám.7Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné.8Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.“

-jcHB
Zvýraznění
1Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.2Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.3On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“4Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli.5Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.6Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.

-jcHB
Zvýraznění
5A řekl jim: „Syn člověka je pánem nad sobotou.“6V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá.7Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho obžalovat.8On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed.“ On se zvedl a postavil se tam.9Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Je dovoleno v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?“10Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá.11Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat.

-jcHB
Zvýraznění
5Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let.6Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“7Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“8Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“9A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota.10Židé řekli tomu uzdravenému: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“11Odpověděl jim: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!“12Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?“13Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl.14Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“15Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.16A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si kapitolu „Opravdová radost“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 115–126; CVP 117–125).
„Jelikož Nehemjáš předvídal, jaká pohroma by národ stihla, kdyby se tomuto zlu neučinila 

přítrž, rozhodl se lidi varovat. … Jejich svědomí se probudilo a byla zahájena další reforma, 
díky které mohl Bůh Izraeli znovu požehnat.

Někteří z těch, kteří vykonávali svaté povolání, se snažili získat povolení k tomu, aby mohli 
zůstat se svými pohanskými ženami. V této situaci se však nikdo na postavení neohlížel. 
Každý, kdo odmítl přerušit své spojení s modloslužebníky, nemohl s okamžitou platností 
dále sloužit Bohu. Například vnuk velekněze, který si vzal za ženu dceru nechvalně známého 
Sanbalata, byl nejen zbaven svého výsadního postavení, ale i vyhnán z Izraele.“ (PK 673.674; 
OSU 254)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o uvedeném citátu z knihy Od slávy k úpadku. Jaký je váš názor na Nehemjášovo 

rozhodnutí ned lat žádné výjimky ani v p ípad  t ch, kte í opravdu milovali své 
manželky a necht li se od nich odd lit? Nebyl Nehemjáš p ece jen p íliš tvrdý 
a neústupný? Nemohl ud lat alespo  n jaké ústupky nebo výjimky? Pro  ne? V tomto 
kontextu uvažujte o zp sobu, jakým církev napomíná své leny. Pro  by církev m la 
jednat s láskou a porozum ním, ale zárove  nesnižovat Boží standardy?

2.  A koliv víme, že na zachování soboty není nic zákonického, podobn  jako není nic zá-
konického na tom, že nevraždíme nebo nekrademe, pro  si musíme dávat pozor, aby 
se pro nás sv cení soboty (nebo zachovávání jiných p ikázání) nestalo jen prázdnou 
formou? Jak nás v domí toho, co pro nás Kristus vykonal na k íži, m že chránit p ed 
pastí zákonictví?

3.  Jak se m žeme bránit p ed nebezpe ím, proti kterému bojoval i Nehemjáš a jež nás 
ohrožuje, d láme-li stálé, by  drobné kompromisy?

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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Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení




