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1. Šokující sdělení (verše 1-2) 

 

Nyní Ezdráš vypráví o tom, co se v Jeruzalémě dělo dál. Bylo to po vyřízení 

záležitostí, o nichž jsme četli v předchozí kapitole. Tedy po odevzdání darů, po 

přinesení obětí a po domluvě s královskými úředníky ohledně příspěvků na 

chrám. Od některých místních předáků obdržel Ezdráš šokující sdělení o 

smíšených manželstvích Izraelitů s ženami pohanských národů. Tato smíšená 

manželství měla patrně za následek i to, že se Izraelité nějak přizpůsobovali 

náboženským praktikám  národů, z nichž jejich manželky pocházely. Právě to byl 

důvod, proč Hospodin Izraelitům důrazně zakazoval sňatky s původními 

pohanskými obyvateli země zaslíbené (viz Dt 7,3-4). Hrozilo tu, že 

prostřednictvím těchto sňatků budou odvedeni od Hospodina a zavlečeni do 

modlářství. K tomu také v dějinách Izraele skutečně docházelo, jak o tom svědčí 

například kniha Soudců (viz Sd 3,1-6) a příběh krále Šalomouna. Ten měl mnoho 

žen cizinek, které odvrátily jeho srdce od Hospodina, takže obětoval i božstvům 

svých manželek (viz 1Kr 11,1-13). Podobnému pokušení se vystavuje i Kristův 

učedník, který vstupuje do manželství s neobráceným člověkem, nevěřícím (sr. 

1K 7,33-35.39; 2K 6,14-18). Je v nebezpečí, že se dostane pod vliv myšlení světa 

a bude odveden z cesty následování Krista. Ezdráš se tehdy ještě dozvěděl, že 

v tomto přestoupení jsou na prvním místě přední mužové pospolitosti (tedy 

zřejmě ne ti, kdo to přišli Ezdrášovi oznámit). Dopouštěli se ho i kněží a levité. 

Ti, kdo stojí v čele Božího lidu, jdou ostatním vždy příkladem. Mnozí jejich 

příkladu následují. V dobrém i ve zlém.  

 

 

2. Ezdrášovo zděšení a první část jeho modlitby (verše 3-9) 

 

Na Ezdráše měla tato zpráva naprosto zdrcující účinek. Na znamení upřímné a 

bolestné sklíčenosti si Ezdráš roztrhl vrchní i spodní  část oděvu. Dokonce si rval 

vlasy a vousy, což mohl být projev nejhlubšího zármutku a sebeponížení (sr. Iz 

22,12). Mohlo  ale jít i o projev mohutného hněvu a morálního rozhořčení. 

S problémem smíšených manželství se potýkal i Nehemjáš, který však nerval 

vousy sobě, nýbrž provinilcům (viz Neh 13,25). Ezdráš seděl beze slova až do 

času večerní oběti. Pokud onu zdrcující zprávu obdržel už ráno, seděl tak mnoho 

hodin. Nemluvil s ostatními, ani se nahlas nemodlil. Ta zpráva ho úplně 

zpustošila, vyděsila, zdrtila, omráčila. Tato zlá skutečnost byla v naprostém 

kontrastu vůči všemu, co prožil společně s ostatními na cestě z vyhnanství. Asi 

nečekal, že se s něčím takovým v Judsku setká. Snad žil v přesvědčení, že tak 
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hrubé prohřešky proti Božímu zákonu už patří minulosti, ale nebylo tomu tak. 

Mezitím se k němu shromáždila skupina lidí, kteří se báli Boha. Třásli se před 

slovy Boha Izraele. Hrozili se Božích trestů, které by mohly jejich pospolitost pro 

tuto nepravost postihnout. Můžeme předpokládat, že tito lidé dlouhodobě vnímali, 

že sňatky Izraelitů s pohany nejsou správné. Možná se však proti tomu nedokázali 

ozvat a zakročit, jak bylo třeba. Snad už vůči této špatnosti i tak nějak otupěli a 

přestali ji řešit. Ezdrášova reakce na zprávu o smíšených manželstvích jim však 

patrně dala nový impuls. Znovu v nich povzbudila bázeň před Bohem. Příklady 

táhnou. A tak mlčky seděli společně se zdrceným Ezdrášem. Duch svatý nás činí 

citlivými na hřích u nás samotných i u druhých křesťanů. Zprávy o nejrůznějších 

nepravostech, které se dějí v Božím lidu, pak nemůžeme přecházet netečně. 

Nenechává nás to v klidu, poněvadž to vidíme ve světle Písma, ve světle dobré 

zprávy o Kristu. „Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.“ (1K 6,17 ČEP) 

 Teprve při večerní oběti se Ezdráš osměluje, aby promluvil k Hospodinu. Ezdráš  

se  “probral” (ČEP, verš 5; dosl. „povstal“) ze své “trýzně” (ČEP, verš 5; doslova 

„pokoření“), klekl na kolena a s rozprostřenými dlaněmi se modlil k Bohu. 

Nejprve vyjadřuje Ezdráš Bohu své zahanbení. Připadal si před Bohem trapně. 

Ezdráš tu jedná jako zástupce lidu, s nímž se ztotožňuje i v jeho hříchu. Je to 

kněžská modlitba (podobné modlitby viz Neh 1,5-11; Da 9,1-19). Nemluví o 

jejich hříchu, o hříchu těch, kdo tu už dlouhou dobu žijí. Mluví o našich 

nepravostech a o našem provinění (v. 6). Dotýkáme se tu i tajemství propojenosti 

Božího lidu. I když je každý jednotlivec odpovědný za své vlastní jednání, přece 

jen postoje a činy  každého jednotlivce nějak ovlivňují celé společenství (sr. 1K 

12,26). Provinění těch, kdo se oženili s cizinkami, leželo na celé izraelské obci, 

stejně jako kdysi provinění Akánovo bylo vinou celého Izraele (Joz 7). 

Ezdráš připomíná hříchy svého lidu v minulosti a také spravedlivé Boží tresty 

v podobě vydání Izraele do moci cizích králů. Připomíná ale také Boží slitování 

posledních let. I když už uplynuly desítky let od chvíle, kdy král Kýros dovolil 

Judejcům vrátit se do vlasti a stavět chrám, byla to teprve malá chvilka. Malá 

chvilka od chvíle, kdy Bůh hrstce svého lidu opět dovolil zakotvit v jeho zemi. 

Malá chvilka, co jim Bůh dal v jejich zajetí pookřát tím, že jim příznivě naklonil 

perské krále a dovolil jim znovu vystavět chrám. Pozoruhodné je slovo ve verši 

8, které Český ekumenický překlad překládá jako „zakotvit“ a Bible kralická jako 

„obydlí“. V hebrejském textu se zde vyskytuje slovo, které znamená „kolík“, nebo 

„hřeb“ (H. JÁTÉD). Toto slovo může označovat kolík, či hřeb zatlučený do zdi, 

na který se věšely různé věci domácí potřeby (viz Iz 22,23). Tohoto slova se také 

používalo k označení kolíku stanového, který se zatloukal do země (viz Iz 33,20 

a 54,2). Takovým kolíkem mohl být pro navrátilce chrám. Jeho prostřednictvím 

se mohli zavěsit na Hospodina a být podporování v obnově života v zemi 

zaslíbené. 

 

3. Druhá část Ezdrášovy modlitby (verše 10-15) 
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Ezdráš neměl nic, co by mohl říct na obhajobu dalšího hříchu Izraele. Takové je 

pravé vyznání hříchů. Kdo vyznává hříchy, ten je nevysvětluje, ani neomlouvá. 

Ví, že jsou neomluvitelné. Ezdráš přiznává, že opustili Boží příkazy, vydané 

prostřednictvím proroků. Mezi proroky patřil i Mojžíš, skrze něhož Bůh zákon 

původně vydal. Další proroci usvědčovali Izrael z porušování zákona a volali ho 

k poslušnosti Božích přikázání. Ezdráš ve své modlitbě necituje konkrétní místo 

Písma. Jsou to však slova, která vystihují celkový smysl Božích přikázání i 

nabádání proroků. O zákazu sňatků s pohany se píše zejména v Dt 7,3-4 (sr. Ex 

34,12-16). Kárání za smíšené sňatky se objevuje i v knize proroka Malachiáše 

(Mal 2,11-12). 

 Ezdráš zdůrazňuje, že Bůh je v minulosti nepotrestal tak, jak by si zasloužili. A 

jakoby se ptal: „Copak nám ty tresty nestačily? To budeme zase neposlušní, zase 

opakovat ty staré hříchy?“ Ezdráš měl za to, že kdyby se proti Bohu znovu bouřili, 

měl by plné právo vyhladit je úplně. Celá Ezdrášova modlitba vyznívá ve smyslu 

ospravedlnění Boha a obvinění izraelské obce. Bůh je spravedlivě potrestal, takže 

z celého Izraele zbyla jen hrstka. To byl ovšem zároveň projev Božího slitování, 

protože Bůh je nepotrestal tak, jak by si zasloužili, nenechal je zcela zaniknout. 

Oni však jsou před Bohem jako viníci. Pro svou vinu nemohou před Bohem 

obstát, je na nich hanba a vina. Ezdráš v této modlitbě výslovně neprosí Boha za 

odpuštění. Vyznává před Bohem hřích Izraele i Boží spravedlnost. Je to zřejmě 

modlitba veřejná, kterou se modlí za přítomnosti těch, kdo jsou u něho 

shromážděni. Slova jeho modlitby se tak mohla dotýkat svědomí přítomných a 

pohnout je k činům nápravy.  

 

 

 

Otázky k zamyšlení a rozhovoru: 

 

Co můžeme dělat, abychom nepřestávali vnímat závažnost hříchu? 

 

Může být někdy správné, aby věřící vstoupil do manželství s nevěřícím? Proč si to 

myslíte? 

 

 

 


