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Týden od 15. do 21. prosinceLekce 12

12

Špatné rozhodnutí Ð a co dál?
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 ne-
pravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provin ní vzrostlo až k nebi.‘“ (Ezd 9,6)

Ezdráš a Nehemjáš se stali vůdci společenství, v nichž se normou stala smíšená manželství 
s partnery nepocházejícími z Izraele. Oba vůdci se tím velmi trápili, protože usilovali vést 
národ k blízkému vztahu s Bohem. Uvědomovali si negativní vliv, který měli na Izraelce lidé 
nevěřící v Hospodina a uctívající modly. Viděli hrozivé následky takového jednání v dějinách 
židovského národa. Kenaanské náboženství stále více ovlivňovalo židovský národ, až byli 
Baal a Aštoreta uctíváni téměř na každém vyvýšeném místě. Nesmíme zapomínat ani na ni-
čivý vliv, který měli jejich nevěřící partneři na celou rodinu. Bileám radil Moábcům, aby po-
slali k Izraelcům své ženy. Ujistil je, že když si je Izraelci vezmou za manželky, určitě se odvrátí 
od svého Boha (Nu 31,15.16). Naneštěstí měl pravdu. Nejenže se manželé ovlivňují navzájem, 
ale mají silný vliv i na své děti a na formování jejich víry. 

Co se Ezdráš a Nehemjáš rozhodli udělat se smíšenými manželstvími Izraele? Nevšímali si 
jich, nebo se proti nim ostře postavili? Tento týden budeme sledovat, jak Ezdráš a Nehemjáš 
přistoupili k řešení tohoto celonárodního problému.

 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:- Problém a Nehemjášova reakce- Nehemjášovo přísné napomenutí- Ezdrášova reakce- Ezdrášovo rozhodnutí a činy- Manželství dnes- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy?16Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.

-jcHB
Podtržení
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PROBLÉM A NEHEMJÁŠOVA REAKCE
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 za-
p isáhl jsem je p i Bohu: „Nedávejte své dcery jejich syn m a neberte jejich dcery svým syn m 
a sob !“ (Neh 13,23–25)

Osobní studium
Pokus se podle veršů v úvodu shrnout vlast-
ními slovy, jaký problém vznikl a jak jej Ne-
hemjáš řešil. 

Protože děti nemluvily aramejsky ( ja-
zyk používaný během exilu) ani hebrejsky, 
nemohly rozumět učení Písma. Šlo o váž-
ný problém, který mohl vést k překrouce-
ní nebo dokonce ke ztrátě znalosti Božího 
zjevení. Zákoníci a kněží vykládali Tóru 
většinou v aramejštině, aby jim rozumělo 
co nejvíce lidí. Jelikož matky pocházející 
z okolních národů aramejsky nemluvi-
ly – a byly to hlavně ony, na kom spočívala 
péče o potomstvo – nepřekvapí nás, že jejich 
děti nemluvily jazykem svých otců. Pro-
střednictvím jazyka, kterým mluvíme, se 
dozvídáme o základních konceptech fun-
gování dané kultury. Ztráta znalosti bib-
lického jazyka znamenala v té době ztrátu 
jejich identity. Pro Nehemjáše proto bylo 
nemyslitelné, aby rodiny ztrácely kontakt 
s Božím slovem a tím ztrácely spojení s ži-
vým Hospodinem, Bohem Izraele.

Teologové poukazují na to, že Nehemjášo-
vo jednání vedlo pravděpodobně k veřejné-
mu zahanbení lidí, což bylo v té době součástí 
určeného trestu. „Zlořečení“, o kterém se 
v textu mluví, se pravděpodobně vztahuje 
k prokletím z Dt 28, která měla dopadnout 
na ty, kteří poruší smlouvu s Hospodinem. Je 
možné, že Nehemjáš použil právě tato slova 
Písma, aby lidé pochopili svá špatná rozhod-
nutí a jejich důsledky. 

Kromě toho, když text říká, že Nehemjáš 
měl s muži „spor a zlořečil jsem jim, některé 
muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem 
je při Bohu…“ (Neh 13,25), neměli bychom si ho 
představit jako zuřivce jednajícího v návalu 
zlosti. Je třeba si uvědomit, že i toto bylo sou-
částí předepsaného veřejného trestu. Takové 
jednání Nehemjáš použil pouze proti „někte-
rým“ z nich. Velmi pravděpodobně se tak po-
stavil pouze proti těm, kteří takové chování 
obhajovali nebo k němu naváděli druhé. Ne-
hemjáš tento extrémní nástroj použil proto, 
aby lidi páchající a hájící zlo veřejně zahan-
bil. Chtěl se ujistit, že lidé pochopí závažnost 
jejich rozhodnutí a následky, které to přinese.

Co bys m l ud lat, když se ti zdá, že n kdo v církvi nejedná správn ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.2A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:3Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.4Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.5Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.6Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.7Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.8Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.9Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách.10Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.11Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá.12Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.13Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.14Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.15Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:16Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli.17Prokletý bude tvůj koš i tvá díže.18Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírůstek tvého bravu.19Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení.20Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.21Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
22Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.23Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.24Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen.25Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.26Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.27Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.28Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.29O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.30Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklízet.31Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima , a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání.32Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách , ale nic nezmůžeš.33Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal, napořád budeš týrán a utiskován, po všechny dny.34Zešílíš z podívané, na kterou se budeš muset dívat.35Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit.36Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni.37Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče.38Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky.39Vysázíš a obděláš vinice, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červi.40Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají.41Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí.42Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz.43Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž.44On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude hlavou, a ty budeš chvostem.

-jcHB
Zvýraznění
45Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen, neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na příkazy a nařízení, která ti udělil.46Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem.47Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem,48budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.49Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět,50pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje.51Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt a olej, vrh tvého skotu ani přírůstek tvého bravu, dokud tě nevyhubí.52Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.53A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh.54Změkčilý a zhýčkaný mezi vámi bude nepřejícně hledět na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kteří mu ještě zbyli,55aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, které pojídá, ze strachu , že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve všech tvých branách.56Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se pro zhýčkanost a změkčilost ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže i na svého syna a na svou dceru,57i na své plodové lůžko, které z ní vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve tvých branách.58Jestliže nebudeš bedlivě 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 neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé.60Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě 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 maličko, ač vás bylo mnoho jako nebeských hvězd, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha.

-jcHB
Zvýraznění
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 země, kterou přicházíš obsadit.64Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.65Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.66Tvůj život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš jist svým životem.67Ráno budeš říkat: „Kéž by byl večer!“ a večer budeš říkat: „Kéž by bylo ráno!“ pro strach svého srdce, kterým se budeš chvět, a pro podívanou, na kterou se budeš muset dívat.68Loděmi tě Hospodin přivede zpátky do Egypta; vydáš se cestou, o níž jsem prohlásil, že ji už nespatříš. Tam se budete nabízet na prodej svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás nekoupí.69Toto jsou slova smlouvy, o které Hospodin přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě té smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorébu.



| 83  

12 | Špatné rozhodnutí – a co dál?Po | 16. prosince

NEHEMJÁŠOVO P ÍSNÉ NAPOMENUTÍ
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? (Neh 13,26.27)

Osobní studium
O čem mluví úvodní verše a co se můžeš do-
zvědět o nebezpečí, které nám hrozí, když se 
odchýlíme od správné cesty?

Po staletích udělali Izraelci v oblasti part-
nerských vztahů stejně špatná rozhodnutí 
jako kdysi Šalomoun. Toho vedla jeho vlastní 
rozhodnutí ke stále hlubšímu pádu do hří-
chu. Je vhodné říci, že Šalomoun způsobil 
svůj vlastní úpadek tím, že neuposlechl Boží 
příkaz pro krále Izraele: „Také ať nemá mno-
ho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. 
Ani stříbra a zlata ať nemá příliš mnoho.“ 
(Dt 17,17) Právě Šalomounův život může slou-
žit jako záporný příklad: nejenže se oženil 
s více než jednou ženou, ale co je ještě zá-
važnější (jak poukazuje Nehemjáš), vybral si 
ženy, které neuctívaly Hospodina.

Proč bylo správné, že Nehemjáš káral ná-
rod za smíšená manželství s pohany? Co 
k tomuto tématu říkají následující texty?

Gn 6,1–4

Gn 24,3.4

Gn 28,1.2

Dt 7,3.4

2K 6,14

Příkaz, který mluvil o zákazu smíšených 
manželství, nijak nesouvisel s nacionaliz-
mem. Zákon se tím snažil zabránit proniká-
ní modlářství do společenství vyvoleného 
lidu. 

Vždyť například Mojžíš i Bóaz se sice 
oženili se ženami z jiných národů, ale 
Midjánka Sipora i Moábka Rút uctívaly 
jako svého Boha Hospodina. Zákon o smí-
šených manželstvích se proto soustředil 
na spojování se s těmi, kteří vyznáva-
li jinou víru. Problémem bylo, že se muži 
v době Ezdráše a Nehemjáše rozhodli pro 
sňatky s ženami, které nevěřily v Hospo-
dina. Richard M. Davidson píše: „Plán pro 
manželství z rajské zahrady … poukazoval 
na vzájemně se doplňující jednotu dvou 
partnerů v duchovním svazku i v ostat-
ních důležitých hodnotách.“ (Flame of Yah-
weh. Peabody: Hendrickson Publishers, 
2007, str. 316) Pohanské manželky z našeho 
př íběhu se nerozhodly vzdát se své 
modloslužby. Nehemjáše rozhodnutí lidu 
pravděpodobně spíše rozesmutnilo, než 
pobouřilo, protože to pro něj bylo znamením 
nedostatečné oddanosti Hospodinu. 

Bible nám radí, jak si zachovat víru 
v Hos podina a jak rozmnožit naši spo-
kojenost a prosperitu. I přikázání týkající 
se manželství mají vést k lepšímu životu 
a k vzájemnému povzbuzování ve víře 
v Boha.

Co se m žeš nau it z dnešních p íb h ? Jak m žeme dnes vyjád it sv j nesouhlas s h íš-
ným jednáním, a p esto lidem projevit svou lásku a p átelství?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští,2jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.3Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“4Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.

-jcHB
Zvýraznění
1I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal 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.

-jcHB
Zvýraznění
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
2I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: „Polož ruku na můj klín.3Zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a Bohu země, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenaanců, mezi nimiž sídlím.4Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna Izáka.“

-jcHB
Zvýraznění
2Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,3nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna.4To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.

-jcHB
Podtržení
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EZDRÁŠOVA REAKCE
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 , Jebúsej-
c , 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 9,1.2)

Osobní studium
Přečti si text Ezdráš 9. kapitola. Jak pro-
rok reagoval na zprávy o smíšených man-
želstvích Izraelců? Ve verších Ezd 9,1.2 se 
říká, že „se neoddělili od národů…“. Slovo „od-
dělit“ je použito i v následujících verších: 
Lv 10,10; 11,47; Ex 26,33 a Gn 1,4.6.7.14.18. Co 
použití tohoto slova naznačuje o podstatě 
problému smíšených manželství mezi věřící-
mi a nevěřícími?

Vůdcové národa oslovili Ezdráše v sou-
vislosti s problémem smíšených manžel-
ství. Při jmenování dotyčných národů hovo-
ří o „ohavnostech“ (Ezd 9,1), čímž prokazují 
svou znalost Tóry, protože seznam národů 
pochází přímo z biblického záznamu (např. 
Dt 7,1–4). Je zajímavé, že s touto informací 
přicházejí za Ezdrášem občanští představi-
telé, protože i duchovní vůdci národa – kněží 
a levité – se dopouštěli tohoto přestoupení.

„Ezdráš věděl, že jednou z hlavních příčin 
izraelského odpadnutí před babylónským 
zajetím byly právě sňatky s pohany. Kdyby 
tehdy od nich zůstali odděleni, ušetřili by 
si mnoho nepříjemných zkušeností. Proto 
když se nyní dozvěděl, že vysoce postavení 
lidé přestupují zákony, které mají chránit 
jejich duchovnost, velice se rozčílil. Jeho 
srdce naplnil spravedlivý hněv.“ (PK 620; 
OSU 233)

Slovo „oddělit“ se používá k vyjádření pro-
tikladných objektů. Ve skutečnosti pouka-
zuje na úplný rozpor. Lidé tím vyjádřili své 
poznání a pochopení Božího příkazu, aby 
zůstali odděleni od okolních národů. Porozu-
měli, že se nikdo nemá nechat oddat s part-
nerem nebo partnerkou, jehož (jejíž) odlišná 
víra ovlivní nejen fungování manželství, 
ale i způsob, jakým budou vychovávat své 
děti. Vnímali vážnost situace, která v národě 
nastala.

Co m žeš ud lat pro zachování a posílení víry ve své rodin  nebo domov , a to i tehdy, 
jestliže jsi už v minulosti ud lal špatné rozhodnutí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když byly vyřízeny tyto záležitosti , přistoupili ke mně předáci a řekli: „Izraelský lid, ani kněží a levité, se neoddělili od národů zemí, páchají ohavnosti Kenaanců, Chetejců, Perizejců, Jebúsejců, Amónců, Moábců, Egypťanů a Emorejců.2Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této zpronevěře vedou.“3Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený.4Tu se ke mně shromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro zpronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti.5Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu, svému Bohu.6Volal jsem: „Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi.7Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice proviňovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do rukou králů zemí, pod meč, do zajetí, v loupež i k veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes.8Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina, našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví.9Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalémě.10Ale nyní, co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy,11které jsi vydal prostřednictvím svých služebníků proroků. Prohlásil jsi: ‚Země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili od jednoho konce po druhý.12Proto nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny! Neusilujte nikdy o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich! Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů země a navěky ji podrobíte pro své syny.‘

-jcHB
Zvýraznění
13Po tom všem, co na nás přišlo 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.14Což budeme zase porušovat tvé příkazy a znovu se příznit s těmi ohavnými národy? Což by ses na nás nerozhněval, takže bys nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl?15Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý, proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou, přestože pro takové věci nelze před tebou obstát.“

-jcHB
Zvýraznění
Musíte rozlišovat svaté od nesvatého a nečisté od čistého.

-jcHB
Zvýraznění
Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí.

-jcHB
Zvýraznění
Zavěsíš oponu na spony a dovnitř tam za oponu vneseš schránu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od velesvatyně.

-jcHB
Zvýraznění
4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

-jcHB
Zvýraznění
1Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.2Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,3nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna.4To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.

-jcHB
Podtržení
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EZDRÁŠOVO ROZHODNUTÍ A INY
11Nyní vzdejte chválu Hospodinu, Bohu svých otc , a jednejte podle jeho v le. Odd lte se od ná-
rod  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 10,11.12.19)

Osobní studium
Přečti si text Ezdráš 10. kapitola. Jak Ezdráš 
a vůdcové národa přistoupili k řešení problé-
mu smíšených manželství?

Celé shromáždění se společně rozhodlo, 
že od sebe vyženou ženy – cizinky. Je pozo-
ruhodné, že s takovým krokem souhlasili i ti, 
kterých se toto rozhodnutí bezprostředně 
týkalo – kromě čtyř mužů, jmenovitě zmíně-
ných ve verši Ezd 10,15. Splnění tohoto plánu 
jim trvalo tři měsíce. Nakonec poslalo pryč 
své manželky celkově 113 hebrejských mužů 
(Ezd 10,18–43). Poslední verš 10. kapitoly uvá-
dí, že v některých z těchto smíšených man-
želství už byly děti. Poslat pryč manželky 
i s dětmi se nám může jevit jako nelogické, ba 
i nesprávné a neetické. Musíme si však uvě-
domit, že šlo o mimořádnou situaci. V tomto 
specifickém čase Bůh začíná nanovo jednat 
s Izraelci a oni se rozhodují nově vstoupit 
do smlouvy s ním. Naplno následovat Hos-
podina vyžadovalo radikální rozhodnutí 
a mimořádné kroky.

Ve verších Ezd 10,11 a 19 se nacházejí slova 
„oddělit se“ (badal) a „propustit“ ( jaca’), kte-
rá nejsou na žádném jiném místě v Písmu 

použita k označení rozvodu. Ezdráš patrně 
znal obvyklá slova označující rozvod, ale roz-
hodl se je nepoužít. Je tedy pravděpodobné, 
že Ezdráš nepokládal tyto sňatky za plat-
né, protože se ukázalo, že nebyly uzavřeny 
v souladu s ustanoveními Tóry. Tyto sňatky 
byly tedy prohlášeny za neplatné, protože 
byly v rozporu se zákonem. Z textu není 
jasné, co se s manželkami a dětmi stalo a jak 
toto jednání ovlivnilo celé společenství. Po-
dle tehdejšího zvyku se měli bývalí manželé 
postarat o přestěhování svých manželek 
a dětí, které se obvykle vrátily zpět do domu 
svých rodičů.

Postupem času se však někteří židovští 
muži znovu oženili s nevěřícími manželkami 
a možná se někteří vrátili ke svým původ-
ním manželkám, které poslali pryč. Krátko-
dobé trvání tohoto řešení můžeme připsat 
lidské přirozenosti a naší váhavé a nestálé 
oddanosti Bohu. I ti z nás, kteří se považu-
jí za opravdově věřící, musejí připustit, že 
do života přicházejí období, kdy je náš vztah 
k Bohu vlažný a naše chození s ním může být 
označeno jako neuspokojivé. Naneštěstí mají 
lidé velmi často problém dát Boha na první 
místo svého života.

Máš n jakou osobní zkušenost s nestálou oddaností Bohu? Co ses nau il z takových ob-
dobí? Co ti pomohlo posílit tv j vztah s Bohem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi , shromáždilo se k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče.2Tu promluvil Šekanjáš, syn Jechíelův, ze synů Élamových, a řekl Ezdrášovi: „Zpronevěřili jsme se svému Bohu, když jsme si přivedli ženy cizinky z národů země. Přesto je ještě pro Izraele naděje.3Uzavřeme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme všechny ženy cizinky i jejich děti podle rozhodnutí Panovníka i těch, kdo se třesou před příkazem našeho Boha. Ať se stane podle Zákona!4Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej!“5Ezdráš vstal a vyzval předáky kněží, levitů i všeho Izraele k přísaze, že budou jednat podle toho slova. A oni přísahali.6Pak odešel Ezdráš od Božího domu a šel do komory Jóchanana, syna Eljašíbova. Vešel tam, nejedl chleba a nepil vody a truchlil nad zpronevěrou přesídlenců.7Dali rozhlásit všem synům přesídlenců v Judsku a Jeruzalémě, aby se shromáždili do Jeruzaléma.8Nedostaví-li se někdo do tří dnů podle rozhodnutí předáků a starších, všechen jeho majetek propadne klatbě a on bude vyloučen ze shromáždění přesídlenců.9K třetímu dni se shromáždili do Jeruzaléma všichni muži judští a benjamínští. Bylo to dvacátého dne devátého měsíce. Všechen lid se usadil na prostranství u Božího domu. Chvěli se kvůli té věci i kvůli dešťům.10Tu povstal kněz Ezdráš a řekl jim: „Zpronevěřili jste se, že jste si přivedli ženy cizinky. Rozmnožili jste provinění Izraele.11Nyní vzdejte chválu Hospodinu, Bohu svých otců, a jednejte podle jeho vůle. Oddělte se od národů země a od žen cizinek!“12Celé shromáždění hlasitě odpovědělo: „Ano, budeme jednat podle tvého slova.13Avšak lidu je mnoho a je doba dešťů. Nemůžeme stát venku. To není záležitost, která se vyřídí za den nebo dva, vždyť tohoto přestupku se dopustilo mnoho z nás.14Ať naši předáci zastupují celé shromáždění. Každý, kdo si v našich městech přivedl ženu cizinku, přijde v určený čas a s ním starší příslušného města a jeho soudcové. Je třeba, abychom od sebe odvrátili planoucí hněv svého Boha a odstranili tuto věc.“15Jen Jónatan, syn Asáelův, a Jachzejáš, syn Tikvův, se postavili proti tomu, a Mešulám a levita Šabetaj je podporovali.16Ale synové přesídlenců to učinili tak, že kněz Ezdráš si oddělil muže, představitele rodů, všechny jmenovitě podle jejich otcovských rodů. Zasedli prvního dne desátého měsíce, aby věc vyšetřili.

-jcHB
Zvýraznění
17Do prvního dne prvního měsíce dokončili šetření u všech mužů, kteří si přivedli ženy cizinky.18Ukázalo se, že z kněžských synů si přivedli ženy cizinky tito : ze synů Jéšuy, syna Jósadakova, a z jeho bratří: Maasejáš, Elíezer, Jaríb a Gedaljáš.19Podáním ruky slíbili , že své ženy propustí. Za své provinění obětovali berana.20Ze synů Imérových: Chananí a Zebadjáš.21Ze synů Charimových: Maasejáš, Elijáš, Šemajáš, Jechíel a Uzijáš.22Z Pašchúrových synů: Eljóenaj, Maasejáš, Jišmael, Netanel, Józabad a Eleása.23Z levitů: Józabad, Šimeí, Kelajáš čili Kelíta, Petachjáš, Juda a Elíezer.24Ze zpěváků: Eljašíb. Z vrátných: Šalúm, Telem a Urí.25Z ostatního Izraele: z Pareóšových synů: Ramjáš, Jizijáš, Malkijáš, Minjamín, Eleazar, Malkijáš a Benajáš.26Z Élamových synů: Matanjáš, Zekarjáš, Jechíel, Abdí, Jeremót a Elijáš.27Ze Zatúových synů: Eljóenaj, Eljašíb, Matanjáš, Jeremót, Zábad a Azíza.28Z Bebajových synů: Jóchanan, Chananjáš, Zabaj, Atlaj.29Z Baníových synů: Mešulám, Malúk, Adajáš, Jašúb, Šeal, Jeramót.30Z Pachat-moábových synů: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Matanjáš, Besalel, Binúj a Menaše.31Dále Charimovi synové: Elíezer, Jišijáš, Malkijáš, Šemajáš, Šimeón,32Binjamín, Malúk, Šemarjáš.33Z Chašumových synů: Matenaj, Matata, Zábad, Elípelet, Jeremaj, Menaše, Šimeí.34Z Baníových synů: Maadaj, Amrám a Uel,35Benajáš, Bedjáš, Keluhí,36Vanjáš, Meremót, Eljašíb,37Matanjáš, Matenaj, Jaasaj,38Baní, Binúj, Šimeí,39Šelemjáš, Nátan, Adajáš,40Maknadbaj, Šašaj, Šaraj,41Azarel, Šelemjáš, Šemarjáš,42Šalúm, Amarjáš, Josef.43Z Nébových synů: Jeíel, Matitjáš, Zábad, Zebína, Jadaj, Jóel, Benajáš.44Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy, s nimiž už zplodili syny.

-jcHB
Zvýraznění
18Ukázalo se, že z kněžských synů si přivedli ženy cizinky tito : ze synů Jéšuy, syna Jósadakova, a z jeho bratří: Maasejáš, Elíezer, Jaríb a Gedaljáš.19Podáním ruky slíbili , že své ženy propustí. Za své provinění obětovali berana.20Ze synů Imérových: Chananí a Zebadjáš.21Ze synů Charimových: Maasejáš, Elijáš, Šemajáš, Jechíel a Uzijáš.22Z Pašchúrových synů: Eljóenaj, Maasejáš, Jišmael, Netanel, Józabad a Eleása.23Z levitů: Józabad, Šimeí, Kelajáš čili Kelíta, Petachjáš, Juda a Elíezer.24Ze zpěváků: Eljašíb. Z vrátných: Šalúm, Telem a Urí.25Z ostatního Izraele: z Pareóšových synů: Ramjáš, Jizijáš, Malkijáš, Minjamín, Eleazar, Malkijáš a Benajáš.26Z Élamových synů: Matanjáš, Zekarjáš, Jechíel, Abdí, Jeremót a Elijáš.27Ze Zatúových synů: Eljóenaj, Eljašíb, Matanjáš, Jeremót, Zábad a Azíza.28Z Bebajových synů: Jóchanan, Chananjáš, Zabaj, Atlaj.29Z Baníových synů: Mešulám, Malúk, Adajáš, Jašúb, Šeal, Jeramót.30Z Pachat-moábových synů: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Matanjáš, Besalel, Binúj a Menaše.31Dále Charimovi synové: Elíezer, Jišijáš, Malkijáš, Šemajáš, Šimeón,32Binjamín, Malúk, Šemarjáš.33Z Chašumových synů: Matenaj, Matata, Zábad, Elípelet, Jeremaj, Menaše, Šimeí.34Z Baníových synů: Maadaj, Amrám a Uel,35Benajáš, Bedjáš, Keluhí,36Vanjáš, Meremót, Eljašíb,37Matanjáš, Matenaj, Jaasaj,38Baní, Binúj, Šimeí,39Šelemjáš, Nátan, Adajáš,40Maknadbaj, Šašaj, Šaraj,41Azarel, Šelemjáš, Šemarjáš,42Šalúm, Amarjáš, Josef.43Z Nébových synů: Jeíel, Matitjáš, Zábad, Zebína, Jadaj, Jóel, Benajáš.44Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy, s nimiž už zplodili syny.

-jcHB
Zvýraznění
15Jen Jónatan, syn Asáelův, a Jachzejáš, syn Tikvův, se postavili proti tomu, a Mešulám a levita Šabetaj je podporovali.
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MANŽELSTVÍ DNES
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 spá-
se? 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. (1K 7,10–17)

Osobní studium
Na základě toho, co jsme se dozvěděli z knih 
Ezdráš a Nehemjáš o problematice smíše-
ných manželství, můžeme konstatovat, že:

1. Bůh bere manželství vážně a měli by-
chom je tak brát i my.

2. O svém budoucím manželském part-
nerovi bychom měli přemýšlet rozvážně 
a na modlitbě. Boha bychom měli zahrnout 
do svého rozhodování.

3. Měli bychom se rozhodnout pro věrnost 
Božím principům, které nás mohou ochránit 
před smutkem a různými problémy. 
Prozkoumej, jak se apoštol Pavel staví k pro-
blému smíšených manželství. Pečlivě si pro-
studuj úvodní verše. Jaký by měl být náš 
postoj k problematickým manželstvím? Je-
likož v Písmu nenacházíme žádné detailní 
přikázání spojené s manželstvím mezi lidmi 
různého vyznání, bylo by velmi nemoudré za-
ujmout postoj, který jde proti záměru Pavlova 
textu a tvrdit, že oddělení se od nevěřícího 
partnera je ten nejsprávnější postoj, a doporu-
čovat ho na základě Ezdrášova příběhu jako 
jediný možný. Situace během života Ezdrá-
še a Nehemjáše byla jedinečná a události se 
děly v souladu s Boží vůlí (Ezd 10,11). Šlo tehdy 

o celé společenství Izraele, o jeho budoucnost 
a uctívání Hospodina.  

 V Ezdrášově době byl v ohrožení i rod, z nějž 
se měl narodit Mesiáš. Proto by jednorázová 
událost neměla být vnímána jako závazné na-
řízení. Tento příběh by nás však měl poučit 
o tom, jakou důležitost přikládá Bůh vyrovna-
nému vztahu v manželství. Satan má radost, 
když se rozhodneme pro vstup do manželství 
s člověkem, který nepodporuje naši oddanost 
Bohu. Ví totiž, že pokud oba manželé mají stejné 
přesvědčení, budou silnější ve své misijní práci 
pro Boha, než když je věrný jen jeden.

Ačkoli Bible vystupuje proti manželstvím, 
která nejsou založena na společném vyznání 
(2K 6,14), nacházíme v ní i stati založené na pro-
jevení milosti a milosrdenství vůči těm, kteří 
se rozhodli jinak. Bůh posiluje i ty, kteří jsou 
v manželství s nevěřícími, aby zůstávali věrni 
Bohu i svému partnerovi. Ani když se rozhod-
neme v rozporu s jeho vůlí, Bůh nás neopus-
tí ani nezavrhne. Když ho prosíme o pomoc, 
dá nám ji. To samozřejmě neznamená, že si 
můžeme dělat, co chceme, a pak očekávat, že 
nám Bůh přesto požehná. Ale když přicházíme 
k Bohu s prosbou a pokorným srdcem, vždy nás 
slyší. Bez Boží milosti by nebylo žádné naděje 
pro nikoho z nás, protože všichni jsme hříšníci.

Jak by vaše spole enství mohlo pomoci lidem, kte í prožívají ve svém manželství krizi – a  
už je p í inou cokoliv?

Aplikace
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Zvýraznění
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 57. kapitolu „Nehemjášova reforma“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 669–678; 

OSU 253–256).
„Pracovitost a nadšení pro Boží dílo jsou důležitou součástí pravého náboženství. Zatímco 

uvážlivým jednáním v příhodný čas je možné dosáhnout velkých výsledků, leností a ne-
dbalostí lze mnoho ztratit a znevážit Boží jméno. Pokud jsou vedoucí lhostejní a chybí jim 
nadšení, jejich sbory budou netečné a budou mít zalíbení v povrchních radovánkách; pokud 
však budou odhodlaně sloužit Bohu, členové sborů budou jednotní, plní naděje a horliví pro 
Boží dílo. Stránky Božího slova, které popisují nenávist, úskoky a zrady Sanbalata a Tóbijáše, 
hovoří také o Ezdrášovu a Nehemjášovu odevzdání a sebeobětování. Záleží jen na nás, který 
z příkladů 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 ne-

byli 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 napome-
nout a napravit, aby se zm nili. Byla však tato zm na opravdová? Tím, že zm nili své 
jednání, zm nilo se i jejich srdce? Posílila se jejich oddanost Bohu? Z eho m žeme usu-
zovat, 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 apli-
kovat Boží principy do našich život  a situací?

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

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:
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________

 16:03
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