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V�dci Izraele 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

V�dci Izraele Týden od 22.12. do 28.12. 

 

� Texty na tento týden – 1Kr 12:1–16; Sk 15:7–11; J 11:46–53; Neh 4:1–17; Ezd 8:21–23.31.32 
 

� Základní verš 
„I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspo�ádali velmi radostnou slavnost, protože 
porozum�li slov�m, která jim byla zv�stována.“ (Neh 8:12) 
 

   Ezdráš i Nehemjáš jsou p�íklady velkých v�dc�, kte�í byli oddáni Bohu a plnili úkoly, jimiž je Hospodin 

pov��il. Jejich láska k Bohu v nich probudila touhu být v�rnými služebníky. Práv� jejich v�rnost byla 

úst�ední myšlenkou našeho studia. 

   Tento týden se p�i našem studiu Písma soust�edíme na p�íklady t�ch, kte�í v n�jaké podob� vedli izraelský 

národ, ale nem�žeme postihnout všechny. Mohli bychom se v�novat i mnoha dalším, kte�í m�li v d�jinách 

významný vliv. Vybrali jsme ty, z jejichž života se m�žeme nau�it to základní a d�ležité pro jakéhokoliv 

�lov�ka, který dostal odpov�dnost vést druhé. Možná si nyní myslíte, že to pro vás ve vaší situaci není 

aktuální, že nejste ve vedoucí pozici. Každý z nás však stále ovliv�uje druhé okolo sebe, a proto je toto 

studium užite�né pro všechny. 

   Hlavním bodem t�chto p�íb�h� vybraných osobností je to, co �ekl B�h. Práv� Boží slovo formovalo          

a m�nilo jejich myšlení a život. Výsledkem pak bylo velké úsilí o obnovu a oživení. Tito lidé byli zcela 

pod�ízeni Bohu, jeho slovu, radám a pokyn�m. Podobn� by to m�lo platit i pro nás. Bez ohledu na to, jaká 

je naše odpov�dnost a role, Boží slovo musí být centrem našeho k�es�anského života. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Vliv v�dc� 
- „Dopoušt�l se toho, co je zlé v Hospodinových o�ích…“ 
- Odvaha a síla 
- Nadšení a cíl 
- Pokora a vytrvalost 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 22. prosince – Vliv v�dc� 
2Kr 23:1-3  „1Král obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, aby se k n�mu shromáždili. 2Potom 
vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni judští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, i kn�ží  
a proroci, veškerý lid, malí i velicí. I p�ed�ítal jim všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinov� 
dom�. 3Poté se král postavil na své stanovišt� a uzav�el p�ed Hospodinem smlouvu, že budou následovat 
Hospodina a zachovávat jeho p�íkazy, sv�dectví a na�ízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova této 
smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil.“ 
1Kr 12:1-16  „1Rechabeám se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž p�išel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. 
2Jarobeám, syn Nebat�v, se o tom doslechl, když byl ješt� v Egypt�, kam uprchl p�ed králem Šalomounem; Jarobeám se 
totiž usadil v Egypt�. 3Poslali pro n�j a povolali ho zp�t . Jarobeám p�išel s celým shromážd�ním Izraele a promluvili      
k Rechabeámovi: 4„Tv�j otec nás sev�el tvrdým jhem. Uleh�i nám nyní tvrdou službu svého otce a t�žké jho, které na nás 
vložil, a my ti budeme sloužit.“ 5Rechabeám jim �ekl: „Jd�te a po t�ech dnech se op�t ke mn� vra�te.“ A lid se rozešel. 
6Král Rechabeám se radil se starci, kte�í byli ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ješt� žil. Ptal se: „Jak vy radíte? 
Co mám tomuto lidu odpov�d�t?“ 7Promluvili k n�mu takto: „Jestliže se dnes tomuto lidu projevíš jako služebník             
a posloužíš jim, jestliže jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpov��, budou po všechny dny tvými služebníky.“ 8On však 
nedbal rady starc�, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kte�í s ním vyrostli a te� byli v jeho službách. 9T�ch se zeptal: 
„Co radíte vy? Jak máme odpov�d�t tomuto lidu, který mi �ekl: ‚Uleh�i nám jho, které na nás vložil tv�j otec‘?“ 
10Mladíci, kte�í s ním vyrostli, promluvili k n�mu takto: „Toto �ekni tomuto lidu, který k tob� promluvil slovy: ‚Tv�j otec 
nás obtížil jhem, ty však nám je uleh�i.‘ Promluv k nim takto: ‚M�j malík je tlustší než bedra mého otce. 11Tak tedy m�j 
otec na vás vložil t�žké jho? Já k vašemu jhu ješt� p�idám. M�j otec vás trestal bi�i, já vás však budu trestat d�tkami!‘“ 
12T�etího dne p�išel Jarobeám a všechen lid k Rechabeámovi, jak král na�ídil: „T�etího dne se ke mn� navra�te.“ 
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13Král lidu odpov�d�l tvrd� a nedbal rady, kterou mu dali starci. 14Promluvil k nim podle rady mladík�: „M�j otec vás 
obtížil jhem, já k vašemu jhu ješt� p�idám. M�j otec vás trestal bi�i, já vás však budu trestat d�tkami.“ 15Král lid nevysly-
šel, nebo� to bylo �ízení Hospodinovo. Tak se splnilo slovo, které Hospodin ohlásil Jarobeámovi, synu Nebatovu, skrze 
Achijáše Šíloského. 16Když celý Izrael uvid�l, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpov��: „Jaký podíl máme v Davi-
dovi? Nemáme d�dictví v synu Jišajovu. Ke svým stan�m, Izraeli! Nyní pohle� na sv�j d�m, Davide!“ A Izrael se rozešel 
ke svým stan�m. 
Sk 15:7-11  „7Když došlo k velké rozep�i, povstal Petr a promluvil k nim: „Dob�e víte, brat�í, že si m� B�h hned na 
za�átku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uv��ili. 8A sám B�h, jenž zná lidská srdce, se za 
n� postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám 9a neu�inil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce o�istil 
vírou. 10Pro� tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na u�edníky b�emeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! 
11V��íme p�ece, že jsme stejn� jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.““ 
2Kr 23:4-10  „4Nato král p�ikázal velekn�zi Chilkijášovi a jeho kn�žským zástupc�m i strážc�m prahu, aby vynesli          
z Hospodinova chrámu všechny p�edm�ty zhotovené pro Baala, Ašéru a veškerý nebeský zástup. Venku za Jeruzalémem 
na polích kidrónských je spálili a prach z nich odnesli do Bét-elu. 5Zakázal �innost žrec�m, které dosadili judští králové   
a kte�í pálili kadidlo na posvátných návrších judských m�st a v okolí Jeruzaléma, i t�m, kte�í pálili kadidlo Baalovi, 
slunci, m�síci, souhv�zdím a veškerému nebeskému zástupu. 6Dal vynést z Hospodinova domu posvátný k�l ven za Jeruza-
lém do Kidrónského úvalu. V Kidrónském úvalu jej spálil, rozdrtil na prach a prach z n�ho rozházel po hrobech prostého 
lidu. 7Zbo�il dome�ky zasv�cenc� bohyn� lásky , které byly v prostoru Hospodinova domu, v nichž ženy tkaly stany pro 
Ašéru. 8P�ivedl všechny kn�ze z judských m�st a poskvrnil posvátná návrší, na nichž kn�ží pálili kadidlo, od Geby až po 
Beer-šebu. Zbo�il posvátná návrší u bran, i to , které bylo u vchodu do brány Jóšuy, velitele m�sta, nalevo, vchází-li se do 
m�stské brány. 9Kn�ží t�chto posvátných návrší nesm�li vystupovat k oltá�i Hospodinovu v Jeruzalém�, sm�li ovšem jíst 
nekvašené chleby se svými brat�ími. 10Poskvrnil i Tófet v Údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syna nebo 
dceru ohn�m k poct� Molekov�.“ 
Sd 4:1-16  „1Po Ehúdov� smrti se Izraelci dále dopoušt�li toho, co je zlé v Hospodinových o�ích. 2I vydal je Hospodin 
napospas Jabínovi, králi kenaanskému, který kraloval v Chasóru. Velitelem jeho vojska byl Sísera; ten sídlil v Charóšetu 
pronárod�. 3I úp�li Izraelci k Hospodinu, protože Jabín m�l dev�t set železných voz� a po dvacet let Izraelce krut� utla-
�oval. 4Toho �asu v Izraeli soudila prorokyn� Debóra, žena Lapidótova. 5Sedávala pod Debó�inou palmou mezi Rámou   
a Bét-elem v Efrajimském poho�í a Izraelci za ní p�icházeli, aby je soudila. 6Ta poslala pro Báraka, syna Abínoamova,    
z neftalíjské Kedeše, a naléhala na n�ho: „Sám Hospodin, B�h Izraele, ti p�ikazuje: ‚Táhni hned na horu Tábor a vezmi  
s sebou deset tisíc muž� z Neftalíovc� a Zabulónovc�. 7Já k tob� p�ivedu k potoku Kíšonu velitele Jabínova vojska Síseru  
i jeho vozbu a jeho hlu�ící dav a dám ti jej do rukou.‘“ 8Bárak jí odpov�d�l: „P�jdeš-li se mnou, p�jdu, nep�jdeš-li se 
mnou, nep�jdu.“ 9�ekla: „Ur�it� s tebou p�jdu, avšak na cest�, kterou p�jdeš, se neproslavíš, Hospodin totiž vydá Síseru 
do rukou ženy.“ I vstala Debóra a vypravila se s Bárakem do Kedeše. 10Bárak svolal do Kedeše Zabulóna i Neftalího; 
táhlo za ním deset tisíc muž�, i Debóra táhla s ním. 11A Kénijec Cheber se odlou�il od Kajina, od potomk� Chóbaba, 
tchána Mojžíšova, a p�emístil sv�j stan k božišti v Saanajimu u Kedeše. 12Když ohlásili Síserovi, že Bárak, syn Abínoa-
m�v, vystoupil na horu Tábor, 13svolal celou svou vozbu, dev�t set železných voz�, i všechen lid, který m�l v pohotovosti,  
z Charóšetu pronárod� k potoku Kíšonu. 14Debóra vyzvala Báraka: „P�iprav se, toto je den, kdy ti Hospodin vydal Síseru 
do rukou. Hospodin sám vytáhl p�ed tebou.“ I sestoupil Bárak z hory Táboru a za ním deset tisíc muž�. 15Hospodin 
ost�ím me�e uvedl ve zmatek Síseru a všechnu jeho vozbu a celý tábor p�ed Bárakem. Sísera sesko�il z vozu a prchal 
p�šky. 16Bárak pronásledoval vozbu a tábor až k Charóšetu pronárod�. Celý Síser�v tábor padl ost�ím me�e, nez�stal ani 
jediný.“ 
1Kr 21:1-16  „1Po t�chto událostech se stalo toto : Nábot Jizreelský m�l vinici v Jizreelu vedle paláce sama�ského krále 
Achaba. 2Achab promluvil s Nábotem: „Dej mi svou vinici, chci z ní mít zeliná�skou zahradu, protože je blízko mého 
domu. Dám ti za ni lepší vinici anebo , chceš-li rad�ji, vyplatím ti její kupní cenu ve st�íb�e.“ 3Nábot �ekl Achabovi: 
„Chra� m� Hospodin, abych ti dal d�dictví po svých otcích.“ 4Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážd�ný 
tím, jak s ním Nábot Jizreelský mluvil, když �ekl: „D�dictví po svých otcích ti nedám.“ Ulehl na lože, odvrátil tvá�, ani 
chléb nepojedl. 5P�išla k n�mu Jezábel, jeho žena, a promluvila k n�mu: „	ím to je, že je tv�j duch rozmrzelý a ani 
chleba nejíš?“ 6Odpov�d�l jí: „Mluvil jsem s Nábotem Jizreelským a �ekl jsem mu: ‚Dej mi svou vinici za st�íbro nebo, 
p�eješ-li si, dám ti za ni jinou vinici.‘ Ale on mi �ekl: ‚Svou vinici ti nedám.‘“ 7Jezábel, jeho žena, mu �ekla: „Te� ukážeš 
svou královskou moc nad Izraelem! Vsta�, pojez chleba a bu� dobré mysli. Já sama ti dám vinici Nábota Jizreelského.“  
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8Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zape�etila jeho pe�etí a poslala je starším a šlechtic�m, t�m, kte�í byli v jeho 
m�st� a bydleli s Nábotem. 9V dopisech psala: „Vyhlaste p�st a posa�te Nábota do �ela lidu. 10Proti n�mu posa�te dva 
muže ni�emníky a ti a� vydají sv�dectví, že zlo�e�il Bohu a králi. Pak ho vyve�te a ukamenujte k smrti.“ 11Mužové jeho 
m�sta, starší a šlechticové, ti, kte�í bydleli v jeho m�st�, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopisech, 
které jim poslala: 12Vyhlásili p�st a posadili Nábota do �ela lidu. 13Pak p�išli dva muži ni�emníci a posadili se proti 
n�mu. Ti ni�emníci vydali p�ed lidem proti Nábotovi sv�dectví, že zlo�e�il Bohu a králi. I vyvedli ho ven z m�sta a ukame-
novali ho k smrti. 14Poté vzkázali Jezábele: „Nábot byl ukamenován k smrti.“ 15Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl 
ukamenován a zem�el, �ekla Achabovi: „Vsta� a zaber vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítl dát za st�íbro. Nábot 
už nežije, je mrtev.“ 16Jakmile Achab uslyšel, že Nábot je mrtev, vstal, sestoupil do vinice Nábota Jizreelského a zabral 
ji.“ 
 

PO 23. prosince – „Dopoušt�l se toho, co je zlé v Hospodinových o�ích…“ 
1Kr 15:25.26  „25V druhém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Nádab, syn Jaro-
beám�v. Kraloval nad Izraelem dva roky. 26Dopoušt�l se toho, co je zlé v Hospodinových o�ích. Chodil po 
cest� svého otce, v jeho h�íchu, jímž svedl k h�íchu Izraele.“ 
1Kr 15:27-34  „27Proti n�mu zosnoval spiknutí Baeša, syn Achijáš�v, z domu Isacharova. V Gibetónu, který pat�í Peliš-
tejc�m, ho Baeša zabil. Nádab a všechen Izrael totiž Gibetón obléhali. 28Baeša ho usmrtil v t�etím roce vlády judského 
krále Ásy a kraloval místo n�ho. 29Když se ujal kralování, vybil všechen d�m Jarobeám�v, nezanechal Jarobeámovi nic, 
co m�lo dech; vyhladil jej podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze svého služebníka Achijáše Šíloského. 30To pro 
Jarobeámovy h�íchy, jichž se dopoušt�l a jimiž svedl k h�íchu Izraele, pro jeho urážky, jimiž urážel Hospodina, Boha 
Izraele. 31O ostatních p�íb�zích Nádabových, o všem, co konal, se píše, jak známo, v Knize letopis� král� izraelských. 
32Válka mezi Ásou a izraelským králem Baešou trvala po všechny jejich dny. 33V t�etím roce vlády judského krále Ásy se 
stal králem nad celým Izraelem Baeša, syn Achijáš�v. Kraloval v Tirse dvacet �ty�i roky. 34Dopoušt�l se toho, co je zlé     
v Hospodinových o�ích. Chodil po cest� Jarobeámov�, v jeho h�íchu, jímž svedl k h�íchu Izraele.“ 
2Kr 13:1-3  „1V dvacátém t�etím roce vlády judského krále Jóaše, syna Achazjášova, se stal králem nad Izraelem           
v Sama�í Jóachaz, syn Jehú�v. Kraloval sedmnáct rok�. 2Dopoušt�l se toho, co je zlé v Hospodinových o�ích, a chodil     
v h�íších Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izraele k h�íchu; neupustil od nich. 3Proto vzplanul Hospodin proti 
Izraeli hn�vem. Vydal je po všechen ten �as do rukou aramejského krále Chazaela a do rukou Ben-hadada, syna Chazae-
lova.“ 
J 11:46-53  „46Ale n�kte�í z nich šli k farize�m a oznámili jim, co u�inil. 47Velekn�ží a farizeové svolali radu a �ekli: „Co 
si po�neme? Ten �lov�k �iní mnohá znamení. 48Když proti n�mu nezakro�íme, všichni v n�j uv��í, a p�ijdou �ímané         
a odejmou nám toto svaté místo i národ.“ 49Jeden z nich, Kaifáš, velekn�z toho roku, jim �ekl: „Vy ni�emu nerozumíte; 
50nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden �lov�k zem�el za lid, než aby zahynul celý národ.“ 51To však ne�ekl sám ze sebe, 
ale jako velekn�z toho roku vy�kl proroctví, že Ježíš má zem�ít za národ, 52a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptý-
lené d�ti Boží shromáždil vjedno. 53Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.“ 
 

ÚT 24. prosince – Odvaha a síla 
Neh 4:12-15  „12Všichni, kdo stav�li, m�li me� p�ipásaný na bedrech a tak stav�li, a vedle mne stál tru-
ba�. 13�ekl jsem šlechtic�m, p�edstavenstvu a ostatnímu lidu: „Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme rozd�-
leni po hradbách daleko od sebe. 14Uslyšíte-li z n�kterého místa zvuk polnice, shromážd�te se tam k nám. 
Náš B�h bude bojovat za nás.“ 15A pokra�ovali jsme v díle; polovina muž� držela kopí od svítání až do 
soumraku.“ 
Neh 4  „1Jakmile uslyšeli Sanbalat a Tóbijáš, Arabové, Amónci a Ašdó�ané, že obnova jeruzalémských hradeb pokra�u-
je, že se trhliny op�t uzavírají, velmi vzplanuli. 2Vzájemn� se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v n�m 
vyvolají zmatek. 3Modlili jsme se ke svému Bohu a stav�li proti nim na obranu stráže ve dne v noci. 4Juda �íkal: „Síla 
nosi�� je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostav�t.“ 5Naši protivníci �íkali: „ Nic nepozna-
jí a nic nepost�ehnou, dokud mezi n� nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo p�ekazíme.“ 6Avšak Judejci, kte�í sídlili v jejich 
blízkosti, p�icházeli a varovali nás znovu a znovu: „Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám!“ 7Proto jsem postavil 
stráž pod svatým místem p�i hradbách na nechrán�ných úsecích. Postavil jsem tam lid podle �eledí s me�i, kopími a luky. 
8Když jsem všechno p�ehlédl, šel jsem a �ekl šlechtic�m, p�edstavenstvu a ostatnímu lidu: „Nebojte se jich, pamatujte na 
Panovníka velikého a budícího báze�! Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy!“ 
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PÁ 27. prosince – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitolu „Síla modlitby“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 93–104; CVP 96–104). 
   „Duchovní obnova, kterou vykonali p�esídlenci pod vedením Zerubábela, Ezdráše a Nehemjáše, je totožná 

s tou, kterou bude nutné vykonat v záv�ru lidských d�jin. Prost�ednictvím zbytku v�rných z Izraele cht�l 

B�h na zemi uchovat pov�domí o sob�. Oni byli strážci pravé bohoslužby, oni m�li mezi sebou svaté proro-

ky. Museli �elit silnému nep�átelství a jejich v�dci nesli na svých bedrech velkou zodpov�dnost. Tito lidé 

cele spoléhali na Boha a v��ili, že jeho pravda nakonec zvít�zí.“ (PK 677; OSU 256) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Pro� bychom m�li v církvi podporovat ty, kterým bylo sv��eno vedoucí postavení? Kde jsou hranice 
takové podpory? Ani ve chvíli, kdy n�komu v církvi sv��íme vedení služebnosti, nezbavujeme se sami odpo-
v�dnosti za to, jak bude daná oblast fungovat. Jak tomu rozumíš? 
 

2. Vedení lidí tím, že jim sloužíme, je složité a náro�né, zárove� však velmi prosp�šné. Pro� je pro k�es�ana 
ve vedoucím postavení d�ležité, aby byl zárove� služebníkem? 
 

3. Ezdráš i Nehemjáš byli muži modlitby. Pokuste se spo�ítat, kolikrát se v knihách Ezdráš a Nehemjáš 
mluví o modlitb�. Co z toho m�žeme vyvodit pro sv�j modlitební život? 
 

4. „P�imkl se [Chizkijáš] k Hospodinu, neodstoupil od n�ho, dbal na jeho p�ikázání, jak je Hospodin vydal 
Mojžíšovi.“ (2Kr 18,6) Jak se m�že �lov�k „p�imknout k Hospodinu“? Co to znamená? Jak to souvisí se 
zachováváním p�ikázání a jak s prokazováním milosti a milosrdenství? 
 

 
� 
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V�dci Izraele 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

V�dci Izraele Týden od 22.12. do 28.12. 

 
9Jakmile naši nep�átelé uslyšeli, že je nám vše známo, pochopili , že B�h p�ekazil jejich zám�r. My všichni jsme se vrátili 
na hradby, každý ke svému dílu. 10Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina mých lidí, zatímco druhá polovina 
byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancí�i. Velmožové stáli p�i celém dom� judském. 11Ti, kdo stav�li hradby, nosi�i 
b�emen i naklada�i, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbra�. 12Všichni, kdo stav�li, m�li me� p�ipásaný na 
bedrech a tak stav�li, a vedle mne stál truba�. 13�ekl jsem šlechtic�m, p�edstavenstvu a ostatnímu lidu: „Dílo je veliké      
a rozsáhlé a my jsme rozd�leni po hradbách daleko od sebe. 14Uslyšíte-li z n�kterého místa zvuk polnice, shromážd�te se 
tam k nám. Náš B�h bude bojovat za nás.“ 15A pokra�ovali jsme v díle; polovina muž� držela kopí od svítání až do sou-
mraku. 16V té dob� jsem také �ekl lidu: „Každý se svým služebníkem nocujte uprost�ed Jeruzaléma; v noci nás budou 
st�ežit, ve dne pracovat.“ 17Nikdo z nás si nesvlékal šat, ani já ani moji brat�i ani moji lidé ani strážní, které jsem m�l p�i 
sob�...“ 
 

ST 25. prosince – Nadšení a cíl 
Ezd 7:8-10  „8P�išel [Ezdráš] do Jeruzaléma pátého m�síce téhož sedmého roku jeho [Artaxerxova] 
kralování. 9Na první den prvního m�síce byl stanoven nástup cesty z Babylónu a prvního dne pátého 
m�síce p�išel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. 10Ezdráš bádal s up�ímným 
srdcem v Hospodinov� zákon�, jednal podle n�ho a vyu�oval v Izraeli na�ízením a práv�m.“ 
Neh 2:1-10  „1V m�síci nísanu dvacátého roku Artaxerxova kralování, když p�ed králem bylo víno, vzal jsem víno a podal 
je králi. Nikdy jsem p�ed ním nebýval ztrápený. 2Tu mi král �ekl: „Pro� vypadáš tak ztrápen�? Vždy� nejsi nemocný! 
Bezpochyby se n��ím trápíš.“ Velmi jsem se ulekl 3a �ekl jsem králi: „A� žije král na v�ky! Jak bych nem�l vypadat ztrá-
pen�, když m�sto, kde jsou hroby mých otc�, leží v troskách a jeho brány jsou zni�eny ohn�m!“ 4Král mi na to �ekl: „Co 
si tedy p�eješ?“ Pomodlil jsem se k Bohu nebes 5a odpov�d�l jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tv�j 
služebník došel tvého zalíbení, propus� m� do Judska, kde jsou hroby mých otc�, abych m�sto znovu vystav�l.“ 6Král, 
vedle n�hož sed�la královna, se m� zeptal: „Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Králi se zalíbilo m� propustit, 
jakmile jsem udal ur�itý �as. 7�ekl jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné, nech� jsou mi dány doporu�ující listy pro 
místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nep�ijdu do Judska, 8a také list pro správce královských obor 
Asafa, aby mi dodal d�íví na trámy k branám hradu p�i dom� Božím , na m�stské hradby i na d�m, k n�muž se mám 
vydat.“ Král mi je dal, nebo� dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. 9Když jsem p�išel k místodržitel�m v Zaeufratí, 
dal jsem jim královské doporu�ující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. 10Jakmile to uslyšel Sanbalat 
Chorónský a Tóbijáš, ten amónský otrok, popadla je strašná zlost, že p�išel n�kdo, komu jde o dobro syn� Izraele.“ 
 

�T 26. prosince – Pokora a vytrvalost 
Ezd 8:21-23.31.32  „21Tam u �eky Ahavy jsem vyhlásil p�st, abychom se p�ed svým Bohem poko�ili        
a vyprosili si u n�ho pro sebe, pro své dítky i pro všechen sv�j majetek p�ímou cestu. 22Ostýchal jsem se 
totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cest� pomáhali proti nep�íteli; �ekli jsme 
králi: „Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hn�v je proti všem, kdo 
ho opoušt�jí.“ 23Proto jsme se postili a prosili jsme v této v�ci svého Boha, a on naše prosby p�ijal. … 
31Dvanáctý den prvního m�síce jsme se vydali od �eky Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha 
byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nep�átel a t�ch, kte�í nám na cest� strojili úklady. 32P�išli jsme 
do Jeruzaléma a strávili jsme tam t�i dny.“ 
Neh 5:14-19  „14Také ode dne, kdy m� král ustanovil místodržitelem v zemi judské, od dvacátého roku až do t�icátého 
druhého roku krále Artaxerxa, po dobu dvanácti let, jsem ani já ani moji brat�i nebrali místodržitelské p�íjmy. 15D�ív�jší 
místodržitelé, moji p�edch�dci, zat�žovali totiž lid tím, že na n�m vymáhali mimo pokrm a víno �ty�icet šekel� st�íbra, 
rovn�ž jejich lidé vyko�is�ovali lid. Já však jsem tak nejednal z bázn� p�ed Bohem. 16Nadto jsem se ú�astnil oprav hradeb. 
Pole jsme neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. 17Judejci a p�edstavenstvo, sto padesát osob, mimo 
ty, kte�í k nám p�icházeli z okolních pohan�, sedali u mého stolu. 18Bylo t�eba každý den p�ipravovat jednoho býka a šest 
vybraných ovcí. Dále byla pro m� p�ipravována dr�bež a jednou za deset dní množství r�zného vína. P�itom jsem neu-
plat�oval nárok na místodržitelské p�íjmy, protože na tomto lidu už t�žce spo�ívala služba. 19„Pamatuj na mne, Bože m�j, 
v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid u�inil.““ 
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