
Úvod do knihy ezdráš a nehemjáš



Opakování - Základní linie příběhu

1. Vlna 2. Vlna 3. Vlna

Kýrův

edikt
Obnov. 

chrám
Obnov. 

hradby

Obnov. 

zákon

Zerubábel

Ješua

Ageus

Zachariáš

Ezdráš

Nehemjáš

+ 5000+ 50 000 + 1



Návrat do Jeruzaléma

1 – 30 pečlivá příprava 30 – 36 cesta



Problém 8:15-20

Proč byli potřeba zrovna Levijci? 

 Levijci měli za úkol pomáhat kněžím

 vykonávali manuální práce

 S Ješuou v první vlně:
 341 Levijců

 4389 Kněží

 392 Chrámoví nevolníci
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CESTA DO JERUZALÉMA
město

1. vlna
2. vlna
Persie

Návrat z exilu
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Příprava: modlitební 8:21-23

Z jakých důvodů se postili?

• Pokoření
• Uvědomit si závislost na Bohu – pokora 

• Obavy z cesty

• Aby si vyprosili přímou cestu 



Příprava: modlitební 8:21-23
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Příprava: modlitební 8:21-23

Půst jako součást obtížného rozhodovacího procesu:

NAŠE PRAXE (?)

ESTER 4:16

EZDRÁŠ 8:21-23



Příprava: organizační 8:24-30

• 24 lidí (kněží a levité)

• Celkem 22 tun stříbra a 3,4 tuny zlata

• „Jste svatí Hospodinu, i tyto předměty jsou svaté.“

• Rozdělená zodpovědnost

• Úkol bedlivě opatrovat



Samotná cesta 8:31

Dvanáctý den prvního měsíce jsme se vydali od řeky
Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha
byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nepřátel a
těch, kteří nám, na cestě strojili úklady.

• Cesta trvala 5 měsíců (Ez 7:9)

• Vzdálenost: 1300 km

• To, že spoléhali na Boha neznamenalo že měli 
jednoduchou cestu

• Možná měli po cestě chvíle, kdy si mysleli, že posty a 
modlitby nefungovali



Cíl cesty 8:32-36



prolínání duchovního a praktického

„Duchovní“ „Praktické“

Důvěřovali Bohu Seznamy lidí 

Postili se a modlili Seznamy předmětů

Nevzali si ozbrojený doprovod Svěřují peníze zodpovědným lidem

Nechtějí jít bez Levitů Bohatství se na začátku a na konci váží

Na konci obětují zápalné oběti
Tři dny po příchodu odpočívají a 

teprve potom jdou věci vyřešit

Vnímali jeho pomocnou ruku nad 

sebou

Čtyři měsíce vynakládají energii na 

cestu

Nosiči jsou svatí



Biblické Exody

Exodus

Abraham odchází z Uru    

Exodus židů z Egypta

Odchod z Babylona I.

Odchod z Babylona II. 

Rozprchnutí křesťanů do celého světa

„Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu se může vydat na cestu.“

2. Par 21:23

Jaká je poslední věta hebrejského kánonu? 



Aplikace

 Pečlivá příprava

 Jaký je význam půstu pro můj život?

 Neupadl jsem do rizik dualismu?

 K jakému exodu mě Bůh volá?



Úvod do knihy ezdráš a nehemjáš


