
LEKCE 68: NÁVRAT IZRAELCŮ Z BABYLONA – Bůh vede poslušné a připravuje jim cestu 

Biblický text k lekci: Ezdráš 1-2 a 7-8, Nehemjáš 1,1 - 2,17a 

Cíle lekce:  

- dítě řekne, v jakých třech vlnách se Izraelci vrátili a kdo byl jejich velitelem 

- dítě si uvědomuje, kdo způsobil možnost návratu Izraelců (Bůh) 

- dítě vlastními slovy řekne, jak byli vybaveni navrátilci na cestu do Judska 

- dítě ví, že Bůh je ten, kdo slyší svůj lid a pamatuje na svá zaslíbení 

- dítě si uvědomuje, že Bůh zaopatřuje ty, kdo ho poslouchají, vším, co potřebují 

- dítě ví, že pro život je dobré a užitečné zkoumat Bibli, Boží slovo (vzor Ezdráš) 

- dítě ví, že velkou moc má upřímná modlitba – dokáže pohnout Božím srdcem 

- dítě si uvědomuje, že není dobré být lhostejný k utrpení druhých, i za cenu opuštění svého pohodlí 

 

Klíčové verše:  

Ezdráš 1,1b-2: Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a 

také zapsat: „Toto praví Kýros, král perský: ‚Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. 

Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. 

Ezdráš 7,6: Tento Ezdráš vyšel z Babylónu. Byl to znalec Zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal 

Hospodin, Bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha. 

Ezdráš 7,10: Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v 

Izraeli nařízením a právům. 

Ezdráš 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. 

Nehemjáš 1,3b-4: Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, 

usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. 

Nehemjáš 2,4-6: Král mi na to řekl: „Co si tedy přeješ?“ Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl 

jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do 

Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl.“ Král, vedle něhož seděla královna, se 

mě zeptal: „Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem 

udal určitý čas. 

1. List Janův 3,17-18: Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho 

odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 

Biblická fakta: 

Skupina Návrat 1. skupiny Návrat 2. skupiny Návrat 3. skupiny 

Hlavní vůdce (rok 
návratu) 

Šéšbasar (538 př.n.l.) 
judský kníže 
a Zerubábel 

Ezdráš (458 př.n.l.) 
znalec zákona 
Mojžíšova 

Nehemjáš (445 a 432 př. 
n. l.) 
královský číšník, pak 
místodržitel Judska 

počet navrátilců  42 360 (Izraelci, kněží, 
levité, chrámoví 

asi 2 000 (Izraelci, kněží, 
levité, zpěváci, strážní, 
chrámoví sluhové) 

nejspíš sám 
s královským 
doprovodem 



sluhové, otroci, 
zpěváci) 

účel návratu obnova chrámu učení Božím zákonům vybudování hradeb 

král, který je 
propustil 

král Kýros král Artaxerxes král Artaxerxes 

královský edikt kdokoli smí odejít a 
stavět chrám Bohu, 
jeho sousedé mu mají 
dát dary na cestu 
 

král nařídil, že kdo se 
chce vrátit, může a 
nařídil podporu 
místodržitelů v judské 
provincii – měli být 
Ezdrášovi k dispozici, 
navíc neměli být 
příchozí zatíženi 
žádnými poplatky ani 
daněmi; zavázal lid 
dodržováním 
Hospodinova zákona 

doporučující listy pro 
místodržitele v Zaeufratí 
(Judsku), zajištění 
bezpečného doprovodu; 
nařízení o vydání 
materiálu pro stavbu 
hradeb a volnou ruku 
pro stavbu hradeb 

dary Perské říše 
Izraelcům při 
návratu 

stříbro, zlato, zboží, 
dobytek 
král sám: 5 400 zlatých 
a stříbrných předmětů 
pro Boží chrám 

král mu dal o cokoliv 
požádal, stříbro, zlato 
na nákup obětních 
zvířat 

dřevo pro brány 
chrámové pevnosti; 
vojenský doprovod 

 

Pro zvídavé: 

➢ celkem se pod vedením Šéšbasara navrátilo 7337 otroků a 200 zpěváků a zpěvaček 

➢ Izraleci darovali na obnovu Hospodinova chrámu 61 000 zlatých darejků  

asi 500 kg), 5 000 hřiven stříbra (asi 2 900 kg) a 100 kněžských suknic 

➢ Artaxerxes přikázal správcům v Zaeufratí (kam spadalo i Judsko), že mají dát Ezdrášovi dle 

potřeb, co bude chtít až do výše jednoho sta talentů stříbra (asi 3,4 tuny), do sta kórů pšenice 

(asi 10 tun), do sta batů vína (2 000 l) a sta batů oleje (2 000 l), a soli bez omezení 

➢ 12 kněžských předáků, kteří se vrací s Ezdrášem svěřuje na cestu 650 talentů stříbra (asi 22 

tun), stříbrných nádob za 100 talentů (asi 3,4 tuny), zlata 100 talentů (3,4 tuny) a další cenné 

předměty pro Boží chrám 

➢ Izraelci, co se vrátili s Ezdrášem, po návratu obětovali Hospodinu 12 býčků, 96 beranů, 77 

jehňat, 12 kozlů (za hřích) 

 

Myšlenky k 68. lekci (aplikace): 

• Bůh drží slib daný skrze proroka Jeremjáše a umožňuje svému lidu návrat do Izraele – i přes 
trest vyhnanství) trvá Boží zaslíbení o vyvoleném lidu – Bůh nezapomíná na svá zaslíbení 

• je to Hospodin sám, který působil na srdce perských mocných králů (Kýra a Artaxerxe) a ti vydali 
nařízení k návratu (propuštění otroků) - Bůh je nade vším děním ve světě a dokáže ovlivnit i ty 
nejmocnější vládce – dokáže způsobit to, že člověk, který je vůči nám ve vysokém postavení 
(třeba učitel vůči žákovi) může udělat i nečekaná rozhodnutí 

• Bůh vládne nad všemi národy, žádný král, prezident ani císař není větší než on – je to Bůh sám, 
kdo tvoří dějiny, kdo věci dopouští, ale i ovlivňuje 

• vrátili se ti, které pudil duch Hospodinův, řada Izraelců si zvykla na pohodlný život v Babyloně 
a nechtěli se vrátit – těm, co našli odvahu se vrátit, dal Bůh (i prostřednictvím těch, co se vrátit 
nechtěli) mnoho darů, jak pro stavbu chrámu, tak hradeb, tak jím dopřál i klidnou cestu a 



chránil je – když nás Bůh někam povolá, tak k tomu přidá vše potřebné, jen musíme vyjít 

• první vlna navrátilců nám může být vzorem v poslušnosti Božím přikázáním (v Jeruzalémě mělo 
dlít jméno Boží a měl tam být chrám) - poslouchat Hospodina je více než život v pohodlnosti a 
luxusu 

• Ezdráš jako znalec Hospodinova zákona zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnit Boží zákon 
– je pro nás inspirací v tom, abychom četli, zkoumali Boží slovo (Bibli) a řídili se podle toho 

• Nehemjáš byl mužem modlitby – jde mu o Boží zaslíbení a jeho zemi, modlí se, vyznává hříchy 
Izraelců a pak na dlouhá léta obětuje své pohodlí královského číšníka, aby mohlo být obnoveno 
Boží město – je nám vzorem v tom, že nebyl lhostejný a myslel na druhé (a taky se za ně modlil) 
- co dokážeme ze svého pohodlí, financí, času aj. obětovat pro Pána Boha a jeho dílo? 
 

Souvislost s Novým zákonem: SOUCIT S DRUHÝMI NA ÚKOR VLASTNÍHO POHODLÍ (1. List Janův 3,17-

19) 

1. List Janův 3,17-19: Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho 

odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 

V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce. 

Nehemjáš se rozhodl opustit vysoké postavení královského číšníka, jistě velmi dobře placené místo, 

protože mu nebylo jedno, že Jeruzalém i několik desítek let je v troskách, pobořen. Modlí se k Bohu, 

aby mu král dopřál to, že by mohl jít za svými bratry do Judska opravit hradby. Nehemjáš měl soucit 

(pocit spoluúčasti na bolesti a trápení druhých), nebylo mu jedno, co někde daleko lidé prožívají. Jako 

následovníci Krista jsme vybízeni k soucitu s druhými, ať již jsou blízko, nebo daleko. O tom, že druhé 

máme rádi nestačí jen mluvit, skutečná láska se pozná činem – že např. pomohu kamarádovi s úkolem, 

ochráním ho před cizí partou, dám bezdomovci jídlo apod. Často to bude znamenat vzdát se svého 

pohodlí, peněz, volného času, abychom někomu druhému pomohli. Na světě je plno lidí, kteří se nemají 

tak dobře jako my v České republice. Místo toho, abychom si koupili nějakou blbost, můžeme poslat 

pár korun třeba dětem do Afriky – už za 50 korun tam mají obědy na celý měsíc! Nebýt lhostejný je 

jedním ze znaků Božího dítěte. I sám Ježíš, Boží syn, se vzdal své slávy a pohodlí, které jistě v nebi je, 

protože viděl nás lidi, jak je náš život pobořen. Přišel to opravit, přišel umřít za můj i tvůj hřích, abychom 

jednou mohli být opět s ním v nebi. Nebyli jsme mu a nejsme lhostejní, má s námi soucit a ten chce 

učit i nás. 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Početní příklad – motiv soupisy navrátilců. Úkolem dítěte je správně a co nejrychleji spočítat 

početního hada (např. na stránce ZDE.) 

2. Cesta s věcmi – motiv přenosu zlata a stříbra. Úkolem dítěte je naložit co nejvíce drobnějších 

předmětů (víček od PET lahve, kostky apod.) na ruku dlaní dolů a projít určenou trasu.  

3. Sestavení rozstříhané zprávy – motiv výnosu krále Persie. Úkolem dítěte je sestavit ve 

vymezeném čase co nejvíce (resp. celý) výnosu krále. Text bude rozstříhán do sloupců.  

4. Překresli nádobí – motiv vrácení nádobí pro Boží chrám. Připravíme do řady různé druhy nádobí 

(talíř, miska, hrnek apod.), alespoň deset. Úkolem dítěte je podívat se na sestavu (max. 1 minutu) a 

pak ji správně (ve správném pořadí) překreslit na papír. V případě stejného počtu správně 

umístěných nádobí vítězí ten, kdo měl rychlejší čas.  

5. Stref trojnožku – motiv ochrany zlata při cestě do Jeruzaléma. Ze tří klacíků o délce cca 50 cm 

sestavíme trojnožku, kterou musí dítě bránit, ostatní se jí snaží balónem sestřelit. Komu se podaří 

https://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=61925


uhájit nesestřelenou (nebo vydrží bránit nejdelší čas)?  

6. Odhadni hmotnost – motiv darů na obnovu chrámu. Úkolem dítěte je co nejpřesněji odhadnout 

hmotnost 10 různých předmětů, které se dají zvážit na kuchyňské váze. Vítěz je ten, kdo odhadne 

hmotnosti předmětů nejpřesněji.  

7. Nošení vína – motiv Nehemjáše jako královského číšníka. Úkolem dítěte je co nejrychleji 

přenášet obarvenou vodu (jako víno do červena) v malých kelímcích, bez jejího vylití – děti mají 

kelímek na lžičce. Kdo jako první naplní větší kelímek?  

8. Spočítej kameny a cihly – motiv kontroly hradeb Nehemjášem. Úkolem dítěte je sledovat 

obrázek hradební zdi a spočítat, z kolika celých kamenů a cihel se skládá. Kdo bude mít správný 

výsledek nejrychleji, nebo mu bude nejblíže, ten vyhrává.  

 

 

Zpráva k rozstříhání: 

H O S P O D I N B Ů 

H N E B E S M I D A 

L V Š E CH N A K R Á 

L O V S T V Í Z E M 

Ě P O V Ě Ř I L M Ě 

A B Y CH M U V Y B U 

D O V A L D Ů M V J 

E R U Z A L É M Ě. K 

D O K O L I Z V Á S 

Z E V Š E H O J E H 

O L I D U S E M Ů Ž 

E V Y D A T N A C E 

S T U D O J E R U Z 

A L É M A A S T A V 

Ě T D Ů M H O S P O 

D I N A B O H A I Z 

R A E L E T O H O B 

O H A K T E R Ý J E 

V J E R U Z A L É MĚ. 

 


