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Špatné rozhodnutí – a co dál? Týden od 15.12. do 21.12. 

 

� Texty na tento týden – Neh 13:23–25; Dt 7:3.4; 2K 6:14; Ezd 9 a 10; 1K 7:10–17 
 

� Základní verš 
„Volal jsem: ,M�j Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tob� svou tvá�, Bože m�j. Naše nepravosti se 
nám rozmohly až nad hlavu, naše provin�ní vzrostlo až k nebi.‘“ (Ezd 9:6) 
 

   Ezdráš a Nehemjáš se stali v�dci spole�enství, v nichž se normou stala smíšená manželství s partnery 

nepocházejícími z Izraele. Oba v�dci se tím velmi trápili, protože usilovali vést národ k blízkému vztahu     

s Bohem. Uv�domovali si negativní vliv, který m�li na Izraelce lidé nev��ící v Hospodina a uctívající 

modly. Vid�li hrozivé následky takového jednání v d�jinách židovského národa. Kenaanské náboženství 

stále více ovliv�ovalo židovský národ, až byli Baal a Aštoreta uctíváni tém�� na každém vyvýšeném míst�. 

Nesmíme zapomínat ani na ni�ivý vliv, který m�li jejich nev��ící partne�i na celou rodinu. Bileám radil 

Moábc�m, aby poslali k Izraelc�m své ženy. Ujistil je, že když si je Izraelci vezmou za manželky, ur�it� se 

odvrátí od svého Boha (Nu 31,15.16). Nanešt�stí m�l pravdu. Nejenže se manželé ovliv�ují navzájem, ale 

mají silný vliv i na své d�ti a na formování jejich víry. 

   Co se Ezdráš a Nehemjáš rozhodli ud�lat se smíšenými manželstvími Izraele? Nevšímali si jich, nebo se 

proti nim ost�e postavili? Tento týden budeme sledovat, jak Ezdráš a Nehemjáš p�istoupili k �ešení tohoto 

celonárodního problému. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Problém a Nehemjášova reakce 
- Nehemjášovo p�ísné napomenutí 
- Ezdrášova reakce 
- Ezdrášovo rozhodnutí a �iny 
- Manželství dnes 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 15. prosince – Problém a Nehemjášova reakce 
Neh 13:23-25  „23V on�ch dnech jsem také vid�l, že si židé brali ašdódské, amónské a moábské ženy. 
24Jejich d�ti pak mluvily zpoloviny ašdódsky, ale nedovedly mluvit židovsky. Hovo�ily jazykem toho �i 
onoho lidu. 25M�l jsem s nimi o to spor a zlo�e�il jsem jim, n�které muže jsem bil a rval za vousy a zap�i-
sáhl jsem je p�i Bohu: „Nedávejte své dcery jejich syn�m a neberte jejich dcery svým syn�m a sob�!““ 
Dt 28  „1Jestliže budeš opravdov� poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedliv� dodržovat všechny jeho p�íkazy, které ti 
dnes udílím, vyvýší t� Hospodin, tv�j B�h, nad všechny pronárody zem�. 2A spo�inou na tob� všechna tato požehnání, 
když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: 3Požehnaný budeš ve m�st� a požehnaný budeš na poli. 4Požehnaný bude 
plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a p�ír�stek tvého bravu. 5Požehnaný bude tv�j 
koš a tvá díže. 6Požehnaný budeš p�i svém vcházení a požehnaný p�i svém vycházení. 7Hospodin dá, že tvoji nep�átelé, 
kte�í proti tob� povstanou, budou p�ed tebou poraženi. Jednou cestou proti tob� vytáhnou a sedmi cestami budou p�ed 
tebou utíkat. 8Hospodin p�ikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k �emu p�iložíš ruku. Hospodin, 
tv�j B�h, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. 9Hospodin si t� ustaví za svatý lid, jak ti p�isáhl, když budeš na p�íkazy 
Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách. 10Všechny národy zem� budou vid�t, že se nazýváš Hospodinovým 
jménem, a budou se t� bát. 11Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role 
v zemi, o které p�ísahal Hospodin tvým otc�m, že ti ji dá. 12Hospodin ti otev�e svou št�drou pokladnici, nebesa, aby          
v pravý �as dal tvé zemi déš� a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš p�j�ovat mnohým pronárod�m, ale sám si 
nebudeš muset p�j�ovat. 13Hospodin t� u�iní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li 
poslouchat p�íkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedliv� dodržoval. 14Neuchýlíš se napravo ani 
nalevo od žádného ze slov, která vám dnes p�ikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim. 15Jestliže však nebu-
deš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedliv� dodržovat všechny jeho p�íkazy a na�ízení, která ti dnes udí-
lím, dopadnou na tebe všechna tato zlo�e�ení: 
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16Prokletý budeš ve m�st� a prokletý budeš na poli. 17Prokletý bude tv�j koš i tvá díže. 18Prokletý bude plod tvého života    
i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i p�ír�stek tvého bravu. 19Prokletý budeš p�i svém vcházení a prokletý p�i svém vychá-
zení. 20Hospodin na tebe pošle prokletí, zd�šení a zmar ve všem, k �emu p�iložíš ruku a co budeš d�lat, dokud nebudeš 
zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi m� opustil. 21Hospodin zp�sobí, že se t� bude držet mor, dokud   
s tebou neskoncuje v zemi, kterou p�icházíš obsadit. 22Hospodin t� bude bít úbyt�mi a zimnicí, pal�ivou hore�kou, me�em, 
obilnou rzí a sn�tí; ty t� budou pronásledovat, dokud nezanikneš. 23Nebe nad tvou hlavou bude m�d�né a zem� pod tebou 
bude železná. 24Místo dešt� dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen. 
25Hospodin dopustí, že budeš p�ed svými nep�áteli poražen. Jednou cestou proti nep�íteli vytáhneš a sedmi cestami budeš 
p�ed ním utíkat. Budeš obrazem hr�zy ve všech královstvích zem�. 26Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptac-
tvu i zemskému zví�ectvu a nikdo je nezaplaší. 27Hospodin t� raní egyptskými v�edy a boulemi, svrabem a prašivinou, 
které nebudeš moci vylé�it. 28Hospodin t� raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. 29O poledni budeš tápat jako tápe 
slepý ve tm�. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo t� nezachrání. 
30Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si d�m, a nebudeš v n�m bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklí-
zet. 31Tv�j býk bude poražen p�ed tvýma o�ima, avšak jíst z n�ho nebudeš. Tv�j osel ti bude uchvácen p�ed o�ima ,          
a nevrátí se ti. Tv�j brav bude vydán tvému nep�íteli, a nikdo t� nezachrání. 32Tvoji synové a tvé dcery budou vydány 
jinému lidu; tvé o�i se na to budou dívat, po celé dny se budou pro n� rozplývat v slzách , ale nic nezm�žeš. 33Plodiny tvé 
role i veškerý tv�j výt�žek poz�e lid, který jsi neznal, napo�ád budeš týrán a utiskován, po všechny dny. 34Zešílíš z podíva-
né, na kterou se budeš muset dívat. 35Hospodin t� raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými v�edy, 
které nebudeš moci vylé�it. 36Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi 
neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným boh�m, d�evu a kameni. 37Budeš p�edm�tem úd�su, po�ekadel a po-
sm�chu mezi všemi národy, kam t� Hospodin odvle�e. 38Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, nebo� to ožerou 
kobylky. 39Vysázíš a obd�láš vinice, avšak víno pít ani usklad�ovat nebudeš, nebo� to sežerou �ervi. 40Všude po svém 
území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, nebo� olivy ti opadají. 41Zplodíš syny a dcery, ale tob� nez�stanou, nebo� 
p�jdou do zajetí. 42Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz. 43Bezdomovec, který je ve tvém st�edu, bude 
stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat �ím dál tím níž. 44On ti bude p�j�ovat, ale ty mu nebudeš moci p�j�it. On 
bude hlavou, a ty budeš chvostem. 45Dopadnou na tebe všechna tato zlo�e�ení a budou t� pronásledovat, dokud nebudeš 
zahlazen, nebo� jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na p�íkazy a na�ízení, která ti ud�lil. 46Budou na 
tob� a na tvém potomstvu nav�ky znamením a zázrakem. 47Za to, že jsi m�l hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému 
Bohu, s radostí a vd��ným srdcem, 48budeš otro�it svým nep�átel�m, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni,           
v nahot� a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud t� nevyhladí. 49Hospodin na tebe p�ivede pronárod 
zdaleka, od konce zem�, jako p�ilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozum�t, 50pronárod kruté tvá�e, který nebere 
ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje. 51Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahla-
zen. Nenechá ti obilí ani mošt a olej, vrh tvého skotu ani p�ír�stek tvého bravu, dokud t� nevyhubí. 52Sev�e t� ve všech 
tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na n�ž spoléháš po celé své zemi. Sev�e t� ve všech tvých 
branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tv�j B�h. 53A v tísni obležení, kterým t� bude tísnit tv�j nep�ítel, budeš 
jíst plod svého života, maso svých syn� a dcer, které ti dal Hospodin, tv�j B�h. 54Zm�k�ilý a zhý�kaný mezi vámi bude 
nep�ejícn� hled�t na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kte�í mu ješt� zbyli, 55aby nemusel n�kterému z nich 
dát z masa svých d�tí, které pojídá, ze strachu , že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým t� bude tísnit tv�j nep�ítel 
ve všech tvých branách. 56Ta zm�k�ilá a zhý�kaná mezi vámi, která se pro zhý�kanost a zm�k�ilost ani nepokusila postavit 
nohou na zem, bude nep�ejícn� hled�t na svého vlastního muže i na svého syna a na svou dceru, 57i na své plodové l�žko, 
které z ní vychází, i na své d�ti, které porodí. Tajn� je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým t� bude tísnit tv�j 
nep�ítel ve tvých branách. 58Jestliže nebudeš bedliv� dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát 
se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha, 59dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neoby�ejné 
rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé. 60Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na 
tob� ulpí. 61Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud 
nebudeš zahlazen. 62I zbude vás mali�ko, a� vás bylo mnoho jako nebeských hv�zd, protože jsi neposlouchal Hospodina, 
svého Boha. 63A jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin 
nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze zem�, kterou p�icházíš obsadit. 64Hospodin t� 
rozptýlí do všech národ� od jednoho konce zem� do druhého. Tam budeš sloužit jiným boh�m, které jsi neznal ty ani tvoji 
otcové, d�evu nebo kameni.65Mezi t�mi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpo�ine. Hospodin ti tam dá 
chv�jící se srdce, pohaslé o�i a zoufalou duši. 
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66Tv�j život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chv�t strachem a nebudeš jist svým životem. 67Ráno budeš �íkat: 
„Kéž by byl ve�er!“ a ve�er budeš �íkat: „Kéž by bylo ráno!“ pro strach svého srdce, kterým se budeš chv�t, a pro podí-
vanou, na kterou se budeš muset dívat. 68Lod�mi t� Hospodin p�ivede zpátky do Egypta; vydáš se cestou, o níž jsem 
prohlásil, že ji už nespat�íš. Tam se budete nabízet na prodej svým nep�átel�m za otroky a otrokyn�, ale nikdo vás nekou-
pí. 69Toto jsou slova smlouvy, o které Hospodin p�ikázal Mojžíšovi, aby ji uzav�el se syny Izraele v moábské zemi, krom� 
té smlouvy, kterou s nimi uzav�el na Chorébu. 
 

PO 16. prosince – Nehemjášovo p�ísné napomenutí 
Neh 13:26.27  „26Což se práv� tím neproh�ešil izraelský král Šalomoun? Mezi mnohými národy nebylo 
krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který jej ur�il za krále nad celým Izraelem. A p�ece i jeho 
svedly ženy cizinky ke h�íchu. 27Máme snad ml�et, když vás slyšíme, že pácháte všechno to veliké zlo, že se 
zpronev��ujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky?“ 
Gn 6:1-4  „1Když se lidé po�ali na zemi množit a rodily se jim dcery, vid�li synové božští, 2jak p�vabné jsou dcery lidské, 
a brali si za ženy všechny, jichž se jim zacht�lo. 3Hospodin však �ekl: „M�j duch se nebude �lov�kem v��n� zaneprazd�o-
vat. Vždy� je jen t�lo. A� je jeho dn� sto dvacet let.“ 4Za on�ch dn�, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim 
rodily, vznikaly na zemi zr�dy, ba ješt� i potom. To jsou ti bohatý�i dávnov�ku, mužové pov�stní.““ 
Gn 24:2-.4  „2I �ekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu pat�ilo: „Polož ruku na m�j klín. 
3Zavazuji t� p�ísahou p�i Hospodinu, Bohu nebes a Bohu zem�, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenaanc�, mezi 
nimiž sídlím. 4P�jdeš do mé zem� a do mého rodišt� a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna Izáka.““ 
Gn 28:1.2  „1I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. P�ikázal mu: „Neber si ženu z dcer kenaanských. 2Odejdi do Rovin 
aramských do domu Betúela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana.“ 
Dt 7:2-4  „2Hospodin, tv�j B�h, ti je p�edá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzav�eš s nimi smlouvu a nesmiluješ se 
nad nimi, 3nesp�ízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna n�koho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. 4To 
by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným boh�m. Hospodin by proti vám vzplanul hn�vem a rychle by t� 
vyhladil.“ 
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?“ 
 

ÚT 17. prosince – Ezdrášova reakce 
Ezd 9:1.2  „1Když byly vy�ízeny tyto záležitosti, p�istoupili ke mn� p�edáci a �ekli: „Izraelský lid, ani kn�ží 
a levité, se neodd�lili od národ� zemí, páchají ohavnosti Kenaanc�, Chetejc�, Perizejc�, Jebúsejc�, 
Amónc�, Moábc�, Egyp�an� a Emorejc�. 2Berou sob� i svým syn�m za ženy jejich dcery. Tak se mísí 
svaté sím� s národy zemí. P�edáci a p�edstavenstvo v této zpronev��e vedou.“ 
Ezd 9  „3Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem sv�j šat i �ízu, rval jsem si vlasy i vousy a sed�l jsem jako omrá�ený. 
4Tu se ke mn� shromáždili všichni, kdo se t�ásli p�ed slovy Boha Izraele pro zpronev�ru p�esídlenc�. Ale já jsem sed�l 
jako omrá�ený až do ve�erní ob�ti. 5P�i ve�erní ob�ti jsem se probral ze své trýzn� a s roztrženým šatem i �ízou jsem klesl 
na kolena a rozprost�el ruce k Hospodinu, svému Bohu. 6Volal jsem: „M�j Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tob� 
svou tvá�, Bože m�j. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provin�ní vzrostlo až k nebi. 7Ode dn� svých 
otc� až dodnes jsme se velice provi�ovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými králi a kn�žími vydáni do rukou 
král� zemí, pod me�, do zajetí, v loupež i k ve�ejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. 8Je to nyní malý okamžik, co se nám 
dostalo smilování Hospodina, našeho Boha, který nám zachoval hrstku t�ch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém 
svatém míst�. Náš B�h nám dop�ál, že se naše o�i rozjasnily, dal nám pook�át v našem otroctví. 9Byli jsme otroky, ale náš 
B�h nás v našem otroctví neopustil. P�ízniv� nám naklonil perské krále a dal nám pook�át. Mohli jsme obnovit d�m svého 
Boha a vystav�t, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalém�. 10Ale nyní, co máme pov�d�t po tom všem, 
Bože náš? Opustili jsme tvé p�íkazy, 11které jsi vydal prost�ednictvím svých služebník� prorok�. Prohlásil jsi: ‚Zem�, 
kterou jdete obsadit, je zem� zne�išt�ná ne�istotou národ� zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své ne�istot� naplnili od 
jednoho konce po druhý. 12Proto nedávejte své dcery jejich syn�m a jejich dcery neberte pro své syny! Neusilujte nikdy     
o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich! Bu�te rozhodní a budete užívat dobrých dar� zem� a nav�ky ji podrobíte pro své 
syny.‘ 13Po tom všem, co na nás p�išlo pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, jsi nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše 
nepravosti, jak jsme zasloužili, ale dal jsi nám takto vyváznout. 
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PÁ 20. prosince – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 57. kapitolu „Nehemjášova reforma“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 669–678; OSU 253–256). 
   „Pracovitost a nadšení pro Boží dílo jsou d�ležitou sou�ástí pravého náboženství. Zatímco uvážlivým 

jednáním v p�íhodný �as je možné dosáhnout velkých výsledk�, leností a nedbalostí lze mnoho ztratit         

a znevážit Boží jméno. Pokud jsou vedoucí lhostejní a chybí jim nadšení, jejich sbory budou nete�né          

a budou mít zalíbení v povrchních radovánkách; pokud však budou odhodlan� sloužit Bohu, �lenové sbor� 

budou jednotní, plní nad�je a horliví pro Boží dílo. Stránky Božího slova, které popisují nenávist, úskoky     

a zrady Sanbalata a Tóbijáše, hovo�í také o Ezdrášovu a Nehemjášovu odevzdání a sebeob�tování. Záleží 

jen na nás, který z p�íklad� se rozhodneme následovat.“ (PK 676; OSU 255.256) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. P�i �tení p�íb�h� o �ešení problému smíšených manželství je z�ejmé, že mnozí lidé nebyli skute�n� oddaní 
Bohu. To byl také ten základní d�vod, pro� si vybrali pohanské manželky. Ezdráš se rozhodl, že je nenechá, 
aby si d�lali, co cht�jí. Snažil se je napomenout a napravit, aby se zm�nili. Byla však tato zm�na opravdo-
vá? Tím, že zm�nili své jednání, zm�nilo se i jejich srdce? Posílila se jejich oddanost Bohu? Z �eho m�žeme 
usuzovat, že v mnoha p�ípadech tomu tak nebylo? Co se m�žeme nau�it z jejich chyb? Pro� je zm�na srdce 
opravdu tak d�ležitá? 
 

2. Boží principy jsou v��né a absolutní, p�esto je v r�zných kulturách pot�eba uplat�ovat je s moudrostí      
a citem. Pro� musíme mít na pam�ti tyto rozdíly, když se snažíme aplikovat Boží principy do našich život�    
a situací? 
 

3. Co nám m�že pomoci �init moudrá rozhodnutí, aniž bychom d�lali ústupky anebo omezovali osobní 
svobodu druhých? 
 

 
� 
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 27Ze Zatúových syn�: Eljóenaj, Eljašíb, Matanjáš, Jeremót, Zábad a Azíza. 28Z Bebajových syn�: Jóchanan, Chananjáš, 
Zabaj, Atlaj. 29Z Baníových syn�: Mešulám, Malúk, Adajáš, Jašúb, Šeal, Jeramót. 30Z Pachat-moábových syn�: Adna, 
Kelal, Benajáš, Maasejáš, Matanjáš, Besalel, Binúj a Menaše. 31Dále Charimovi synové: Elíezer, Jišijáš, Malkijáš, 
Šemajáš, Šimeón, 32Binjamín, Malúk, Šemarjáš. 33Z Chašumových syn�: Matenaj, Matata, Zábad, Elípelet, Jeremaj, 
Menaše, Šimeí. 34Z Baníových syn�: Maadaj, Amrám a Uel, 35Benajáš, Bedjáš, Keluhí, 36Vanjáš, Meremót, Eljašíb, 
37Matanjáš, Matenaj, Jaasaj, 38Baní, Binúj, Šimeí, 39Šelemjáš, Nátan, Adajáš, 40Maknadbaj, Šašaj, Šaraj, 41Azarel, Še-
lemjáš, Šemarjáš, 42Šalúm, Amarjáš, Josef. 43Z Nébových syn�: Jeíel, Matitjáš, Zábad, Zebína, Jadaj, Jóel, Benajáš.      
44Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy, s nimiž už zplodili syny.“ 
 

�T 19. prosince – Manželství dnes 
1K 7:10-17  „10T�m, kte�í žijí v manželství, p�ikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela. 
11A když už odejde, a� z�stane neprovdána nebo se s mužem smí�í; a muž a� ženu neopouští. 12Ostatním 
pravím já, a ne už Pán: Má-li n�kdo z brat�í ženu nev��ící a ona je ochotna s ním z�stat, a� ji ne opou ští. 
13A má-li žena muže nev��ícího a on je ochoten s ní z�stat, a� ho neopouští. 14Nev��ící muž je totiž posv�-
cen manželstvím s v��ící ženou a nev��ící žena manželstvím s v��ícím mužem, jinak by vaše d�ti byly 
ne�isté; jsou však p�ece svaté! 15Chce-li nev��ící odejít, a� odejde. V��ící nejsou v takových p�ípadech 
vázáni. B�h nás povolal k pokoji. 16Víš snad, ženo, zda se ti poda�í p�ivést muže ke spáse? Víš snad, muži, 
zda se ti poda�í p�ivést ženu ke spáse? 17Každý a� žije v tom postavení, které m�l od Pána, když ho povolal 
k ví�e. A tak to na�izuji v církvích všude.“ 
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?“ 
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 14Což budeme zase porušovat tvé p�íkazy a znovu se p�íznit s t�mi ohavnými národy? Což by ses na nás nerozhn�val, 
takže bys nás úpln� zni�il, že by žádný nez�stal a nevyvázl? 15Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý, proto nás 
dodnes z�stala hrstka t�ch, kdo vyvázli. Jsme tu te� p�ed tebou se svou vinou, p�estože pro takové v�ci nelze p�ed tebou 
obstát.““ 
Lv 10:10  „Musíte rozlišovat svaté od nesvatého a ne�isté od �istého.“ 
Lv 11:47  „Je nutno rozlišovat mezi ne�istým a �istým, mezi živo�ichy, kte�í se sm�jí jíst, a t�mi, kte�í se jíst nesm�jí.“ 
Ex 26:33  „Zav�síš oponu na spony a dovnit� tam za oponu vneseš schránu sv�dectví. Opona vám bude odd�lovat svatyni 
od velesvatyn�.“ 
Gn 1:4.6.7.14.18  „4Vid�l, že sv�tlo je dobré, a odd�lil sv�tlo od tmy. … 6I �ekl B�h: „Bu� klenba uprost�ed vod a odd�-
luj vody od vod!“ 7U�inil klenbu a odd�lil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. … 14I �ekl B�h: „Bu�te 
sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na znamení �as�, dn� a let. … 18aby vládla ve dne a v noci 
a odd�lovala sv�tlo od tmy. Vid�l, že to je dobré.“ 
Dt 7:1-4  „1Až t� Hospodin, tv�j B�h, uvede do zem�, kterou p�icházíš obsadit, zažene p�ed tebou po�etné pronárody, 
Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárod� po�etn�jších a zdatn�jších 
než ty. 2Hospodin, tv�j B�h, ti je p�edá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzav�eš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad 
nimi, 3nesp�ízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna n�koho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. 4To by 
odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným boh�m. Hospodin by proti vám vzplanul hn�vem a rychle by t� 
vyhladil.“ 
 

ST 18. prosince – Ezdrášovo rozhodnutí a �iny 
Ezd 10:11.12.19  „11Nyní vzdejte chválu Hospodinu, Bohu svých otc�, a jednejte podle jeho v�le. Odd�lte 
se od národ� zem� a od žen cizinek!“ 12Celé shromážd�ní hlasit� odpov�d�lo: „Ano, budeme jednat podle 
tvého slova. … 19Podáním ruky slíbili, že své ženy propustí. Za své provin�ní ob�tovali berana.“  
Ezd 10  „1Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával h�íchy a v plá�i se p�ed Božím domem vrhl k zemi , shromáždilo se k n�mu 
z Izraele p�eveliké shromážd�ní muž�, žen i d�tí a lid se dal do usedavého plá�e. 2Tu promluvil Šekanjáš, syn Jechíel�v, 
ze syn� Élamových, a �ekl Ezdrášovi: „Zpronev��ili jsme se svému Bohu, když jsme si p�ivedli ženy cizinky z národ� 
zem�. P�esto je ješt� pro Izraele nad�je. 3Uzav�eme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme všechny ženy cizinky        
i jejich d�ti podle rozhodnutí Panovníka i t�ch, kdo se t�esou p�ed p�íkazem našeho Boha. A� se stane podle Zákona! 
4Vsta�! To bude tv�j úkol. My jsme s tebou. Bu� rozhodný a jednej!“ 5Ezdráš vstal a vyzval p�edáky kn�ží, levit� i všeho 
Izraele k p�ísaze, že budou jednat podle toho slova. A oni p�ísahali. 6Pak odešel Ezdráš od Božího domu a šel do komory 
Jóchanana, syna Eljašíbova. Vešel tam, nejedl chleba a nepil vody a truchlil nad zpronev�rou p�esídlenc�. 7Dali rozhlásit 
všem syn�m p�esídlenc� v Judsku a Jeruzalém�, aby se shromáždili do Jeruzaléma. 8Nedostaví-li se n�kdo do t�í dn� 
podle rozhodnutí p�edák� a starších, všechen jeho majetek propadne klatb� a on bude vylou�en ze shromážd�ní p�esíd-
lenc�. 9K t�etímu dni se shromáždili do Jeruzaléma všichni muži judští a benjamínští. Bylo to dvacátého dne devátého 
m�síce. Všechen lid se usadil na prostranství u Božího domu. Chv�li se kv�li té v�ci i kv�li deš��m. 10Tu povstal kn�z 
Ezdráš a �ekl jim: „Zpronev��ili jste se, že jste si p�ivedli ženy cizinky. Rozmnožili jste provin�ní Izraele. 11Nyní vzdejte 
chválu Hospodinu, Bohu svých otc�, a jednejte podle jeho v�le. Odd�lte se od národ� zem� a od žen cizinek!“ 12Celé 
shromážd�ní hlasit� odpov�d�lo: „Ano, budeme jednat podle tvého slova. 13Avšak lidu je mnoho a je doba deš��. Nem�-
žeme stát venku. To není záležitost, která se vy�ídí za den nebo dva, vždy� tohoto p�estupku se dopustilo mnoho z nás. 14A� 
naši p�edáci zastupují celé shromážd�ní. Každý, kdo si v našich m�stech p�ivedl ženu cizinku, p�ijde v ur�ený �as a s ním 
starší p�íslušného m�sta a jeho soudcové. Je t�eba, abychom od sebe odvrátili planoucí hn�v svého Boha a odstranili tuto 
v�c.“ 15Jen Jónatan, syn Asáel�v, a Jachzejáš, syn Tikv�v, se postavili proti tomu, a Mešulám a levita Šabetaj je podpo-
rovali. 16Ale synové p�esídlenc� to u�inili tak, že kn�z Ezdráš si odd�lil muže, p�edstavitele rod�, všechny jmenovit� podle 
jejich otcovských rod�. Zasedli prvního dne desátého m�síce, aby v�c vyšet�ili. 17Do prvního dne prvního m�síce dokon�i-
li šet�ení u všech muž�, kte�í si p�ivedli ženy cizinky. 18Ukázalo se, že z kn�žských syn� si p�ivedli ženy cizinky tito : ze 
syn� Jéšuy, syna Jósadakova, a z jeho brat�í: Maasejáš, Elíezer, Jaríb a Gedaljáš. 19Podáním ruky slíbili , že své ženy 
propustí. Za své provin�ní ob�tovali berana. 20Ze syn� Imérových: Chananí a Zebadjáš. 21Ze syn� Charimových: Maa-
sejáš, Elijáš, Šemajáš, Jechíel a Uzijáš. 22Z Pašchúrových syn�: Eljóenaj, Maasejáš, Jišmael, Netanel, Józabad a Eleása. 
23Z levit�: Józabad, Šimeí, Kelajáš �ili Kelíta, Petachjáš, Juda a Elíezer. 24Ze zp�vák�: Eljašíb. Z vrátných: Šalúm, Telem 
a Urí. 25Z ostatního Izraele: z Pareóšových syn�: Ramjáš, Jizijáš, Malkijáš, Minjamín, Eleazar, Malkijáš a Benajáš.      
26Z Élamových syn�: Matanjáš, Zekarjáš, Jechíel, Abdí, Jeremót a Elijáš. 
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