LEKCE 81: KNIHA EZECHIEL
Biblický text k lekci: vybrané úseky (verše níže)
Cíle lekce:
- dítě umí zařadit knihu Ezechiel mezi prorocké knihy SZ (tzv. velké proroky)
- dítě jmenuje autora knihy Ezechiel
- dítě vlastními slovy řekne, co je hlavním obsahem knihy Ezechiel (na jaké části je možné ji dělit)
- dítě se naučí alespoň jeden důležitý verš z knihy Ezechiel (viz klíčové verše)
- dítě vnímá, že Bůh musí potrestat hřích (zajetí Izraelců), ale miluje hříšníka a nabízí mu záchranu
- dítě poznává Boha jako toho, který i když musí trestat, nabízí odpuštění a naději do budoucnosti
- dítě si uvědomuje, že Bůh je s námi i v našem trápení, které nemusí rychle skončit (když se modlíme)
- dítě poznává v proroctví o pastýři (34. kap.) obraz na Spasitele, Ježíše Krista
Klíčové verše:
Ezechiel 2,3-6: „Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům,
které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí
a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ ať poslechnou nebo
ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se
ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a
neděs se jich, jsou dům vzpurný.“
Ezechiel 18,4: „Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše,
která hřeší.“
Ezechiel 33,11-16: „Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník
zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste
měli zemřít, dome izraelský?“ „Ty, lidský synu, slyš. Řekni synům svého lidu: Spravedlnost nevysvobodí
spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své
svévole. Spravedlivý nebude moci kvůli ní zůstat naživu v den, kdy zhřeší. Řeknu-li o spravedlivém, že
bude žít, ale on se začne spoléhat na svou spravedlnost a dopouštět se bezpráví, nebude se připomínat
žádný z jeho spravedlivých činů, ale zemře pro bezpráví, kterého se dopustil. Řeknu-li o svévolníkovi:
‚Zemřeš!‘, ale on se od svého hříchu odvrátí a bude jednat podle práva a spravedlnosti, vrátí zástavu,
nahradí, oč koho odral, bude se řídit nařízeními vedoucími k životu a nebude se dopouštět bezpráví,
bude určitě žít a nezemře. Žádný z jeho hříchů, kterých se dopustil, se mu nebude připomínat, začal
jednat podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít.“
Ezechiel 34,11-15: „Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.
Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a
vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů,
shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a
na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských
hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských.
Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina.
Ezechiel 48,35: „Jméno města (nový Jeruzalém) od onoho dne bude: „Zde je Hospodin.“

Biblická fakta:
Kniha Ezechiel má 48. kapitol, patří mezi prorocké knihy (tzv. velcí proroci), následuje za knihou Pláč
Jeremjášův a před knihou Daniel.
Autorem knihy Ezechiel je prorok Ezechiel, který byl jedním ze zajatých Židů v babylónském zajetí.
Měl 30 let, když byl Bohem povolán u průplavu Kebaru. Jméno Ezechiel znamená „Bůh posiluje“.
Ezechiel prorokuje lidu, který ještě zůstal v Jeruzalémě (nebyli všichni najednou odvedeni do
Babylóna), zároveň přináší povzbuzení zajatému lidu do budoucnosti.
Ezechiel prorokuje lidu v době Babylónského zajetí.
Dělení knihy Ezechiel a stručný obsah:
1. část: kap. 1–24: výroky proti Judsku (proti Izraelcům)
1.–3.kap.: Ezechiel vidí Boží slávu a je povolán za proroka
4.–11.kap.: Boží sláva opouští město, město je obrazně zničeno nadpřirozenými bytostmi jako
předpověď toho, že bude zničeno Babyloňany.
12.–24.kap.: samotná proroctví proti Judsku, a hlavně falešným prorokům, proti životu lidí bez
poslušnosti Hospodinu a ignorování jej – přirovnání Judska k nevěrné manželce
2. část: kap. 25-32: výroky proti národům
- výroky soudu nad okolními národy: Amón, Moáb, Edóm, Pelištea, Týr, Sidón, Egypt
3. část: kap. 33-48: ohlášení záchrany pro Izrael
33.kap. - otázka, jak budeme moci přežít Boží hněv popsaný v kapitolách 1-24, poslední volání Izraele
k pokání (lítosti nad hříchy)
33.-37.kap.: Bůh nabízí nový život Izraelcům (obrazy: ovce, suché kosti)
38.-39.kap: vidění budoucího boje Izraele/Božím lidem a jeho nepřítelem (Góg ze země Mágog)
40.-48.kap: popis nového chrámu – Bůh chce být opět uprostřed svého lidu
Ezechiel leží na jednom boku 390 dní a na druhém 40 dní jako obraz trestu pro Izrael – jí a pije
odměřené množství jídla, vaří si na kravincích.
Obraz Boží břitvy – Ezechiel se má oholit a vlasy i vousy pak spálit jako obraz soudu Hospodinova
(kap. 5)
Ezechiel prorokuje i proti horám, kde lid obětoval na výšinách cizím Bohům (kap. 6)
Boží sláva, kterou Ezechiel viděl (kap. 1) opouští Jeruzalém (kap. 10) na znamení toho, že Bůh vydává
neposlušný lid vstříc trestu.
Ezechiel prorokuje proti falešným prorokům, kteří nehlásají lidu to, co říká Bůh, ale říkají jim to, co
chtějí slyšet oni sami.
kap. 14 - každý bude (je) zodpovědný před Bohem za svoje jednání, otcové nejsou zodpovědní za
syny a synové za otce, příklad věrných: Noe, Daniel, Job
Obraz dřeva vinné révy – nehodí se k ničemu jinému než k spálení (tak i Bůh zcela vydá napospas
neposlušný lid, který se k ničemu nemá) - kap. 15
Obraz nevěrné ženy (prostitutky) - kap. 16 - Ezechiel přirovnává nevěrnost lidí k ženě, která podvádí
svého manžela, který se o ní chce starat. V kap. 23 pak ještě tento obraz zesiluje v podobnosti
nevěrné matky a dcery (hřích se přenáší z generace na generaci).
Obraz hrnce masa - (kap. 24) - maso (nejlepší, vybrané) jako Izraelci, to se uvaří, uškvaří až i samotný
hrnec se rozžhaví až maso úplně zmizí – obraz nutnosti očištění.
Soud nad národy - kap. 25-32: Ezechiel prorokuje taky proti ostatním národům a městům kolem
Judy, kteří také neposlouchají Hospodina – nikdo neunikne trestu.
kap. 33: poslední výzva, poslední volání k lítosti – Bůh je ochoten lidu odpustit, jestliže se k němu
vrátí a bude litovat svých hříchů
kap. 34: obraz lidí jako ovcí a Boha jako pastýře – Bůh povzbuzuje svůj lid (v zajetí), že on sám se jich
ujme, bude se o ně starat
kap. 36: nové srdce: kamenné, tvrdohlavé srdce (myšlení) bude nahrazeno masitým, měkkým,
poslušným srdcem (myšlením)

kap. 37: suché kosti ožijí – Izraelci jsou přirovnání k suchým kostem – jsou mrtví (duchovně), ale Bůh
je i přesto chce oživit, dát jim nový život, chce se znovu stát králem nad lidem, který ho zavrhl
kap. 38-39: vidění budoucnosti (tajemný Góg) – Bůh zvítězí nad všemi, kteří by chtěli jeho vyvoleným
ublížit
kap. 40-48: vidění obnoveného Božího chrámu – Bůh jednou bude opět uprostřed svého lidu uctíván,
jednou Izrael pozná svého Boha, bude navrácen zpět do země, kterou mu Bůh zaslíbil – od chrámu
vytéká řeka života (obraz převzat do knihy Zjevení), kniha končí popisem nového Jeruzaléma, který
se bude nově jmenovat HOSPODIN JE TAM!
Myšlenky k 81. lekci (aplikace):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ezechiel oznamuje zajatcům v Babylonii, že jejich zajetí je trest za hřích (oddělení se od
Hospodina) - po mnoha letech Božího varování (prorok Jeremjáš) došlo k zajetí – Bůh splnil své
slovo, protože lid ho neposlouchal
lidé, k nimž Ezechiel mluví, je lid, který nechce poslouchat, tvrdohlavý, neústupný –
neposlušnost, tvrdohlavost je špatná vlastnost (jen hloupý člověk nechce ustoupit)
lidé, kteří ještě zůstali v Jeruzalémě žili velmi špatně, mysleli si, že je Hospodin už navždy opustil
a že si mohou dělat co chtějí, jim ale zní proroctví o trestu také – Bůh nás vidí pořád, všude, i
když to vypadá, že nás již opustil
kap. 33 - Bůh volá k pokání, k odvrácení a slibuje odpuštění – neexistuje situace, čin, který by
Bůh nebyl schopen odpustit, není ten Zlý, ale musí trestat zlo, člověku však dává mnoho šancí
k návratu, ale jednou to bude i poslední šance – nezmeškáme ji? nepohrdneme jí?
Kniha Ezechiel dává naději lidu v zajetí, v utrpení, že Bůh na ně nezapomněl, ale stále na ně
čeká s otevřenou náručí a jednou přijde den, kdy bude vše nové – i když se nám může zdát, že
Bůh na nás zapomněl, není tomu tak, jednou poznáme jeho lásku a péči o nás naplno
kap. 34 - Izraelští vůdcové se nestarali o lid, ale jen o sebe, sami žili v hojnosti, ale ty, o které
se měli starat, nechávali bez péče – nestarám se v životě jen sám o sebe a druzí jsou mi
„ukradení“?
vidění nového chrámu a návratu Boží slávy – Boží sláva je to, čím je kniha Ezechiel orámována
– Bůh tu je na počátku a bude i na konci, Bůh dal člověku život a ten život mu chce uchovat, i
ten věčný
Bohu nezabrání v jeho plánech záchrany a spásy svého lidu (Izraele) a potažmo všech těch, kdo
mu věří nikdo, ve světové válce dobra a zla Bůh vyhraje a pro každého, kdo mu svěřil svůj život
a poslouchá ho, má připraven nový život na nové zemi
Pravý pastýř v podobě Ježíše Krista nepřišel jen pro lidi z izraelského národa, ale přišel pro
všechny lidi ze všech dob, tedy pro tebe i pro mě – Ježíš všem jeho ovcím (lidem, co mu věří),
připravuje nové království, které není z tohoto světa, bude to nový, lepší ráj, kde už zlo ani
trápení nebude

Souvislost s Novým zákonem: PÁNŮV DEN (2. list Petrův 3,8-15)
Biblický text: „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc
let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi
trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde
jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi
lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít
vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí
žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto,
milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat
beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám
napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána.“

Ezechiel promlouval (také) k lidu v zajetí, lidu bez naděje, že Bůh na ně nezapomněl, ale pošle pastýře,
který svůj lid, své ovce dovede do bezpečí. Konec knihy Ezechiel hovoří o budoucích věcech, o nové
zemi, o novém Jeruzalému, o naději, kdy bude zlo definitivně poraženo. Toto připomíná i apoštol Petr
ve svém druhém listě. Zde na zemi můžeme trpět, být středem posměchu (a většina křesťanů na světě
to tak má), ale jedno je jisté – ten dobrý pastýř, Ježíš, už přišel, zemřel za všechny lidi, vstal z mrtvých
a znovu se vrátí. Pánův den, kdy bude vše nové, kdy znovu přijde, tentokrát jako král, je každým dnem
blíže. Žijeme v tom očekávání, nebo nám to je jaksi jedno? Stále je čas záchrany, stále trvá Boží milost
pro nás!
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Plank na boku – motiv ležení Ezechiele na boku. Úkolem dítěte je ležet v poloze plank na boku co
nejdéle. Jakmile se bokem dotkne země nebo se více vychýlí z polohy, soutěž pro něj končí.
2. Stavění zdi z kostek (např. lego, lego duplo apod.) - motiv stavění valu kolem Jeruzaléma. Úkolem
dítěte je co nejrychleji postavit kus zdi z lega (kostek) dle ukázky (vzoru).
3. Odhadni míru – motiv denní přídělu jídla Ezechielovi. Úkolem dítěte je odhadnout, kolik je 230 g.
Použijeme např. rýži, písek, mouku, luštěniny apod. Změříme digitální kuchyňskou váhou. Kdo bude
mít nejbližší odhad, vyhrává.
4. Skládej poslepu – motiv falešných proroků, proti kterým hovoří prorok Ezechiel. Úkolem dítěte je
složit se zavázanýma očima jednodušší skládanku (např. písmenka pro malé děti, otvory pro kostky
apod.). Komu se to podaří za nejkratší čas, vyhrává.
5. Start z různých pozic – motiv toho, jak se suché kosti postavily na nohy a ožily (Ez 37). Úkolem
dítěte je vybíhat (startovat) z různých pozic a co nejrychleji pak doběhnout určený úsek cca 5 až 10
metrů. Starty např. ze sedu, ze sedu tureckého, z lehu, čelem vzad apod.
K tématu se hodí i píseň Divné to věci dnes, dějou se v údolí (Suché kosti)
Píseň: Suché kosti1
Ref. Divné to věci dnes, dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí, divné to věci dnes, dějou se
v údolí, tam dole v údolí.
1. V tom hřbitovním údolí, kosti suché zbělely, v tom hřbitovním údolí, mrtvé kosti bez duší nic a nikdo
netuší, mrtvé kosti bez duší.
2. Posel Boží pospíchá, aby volal do ticha, posel Boží pospíchá, mocným hlasem pronese, kosti líné,
vzbuďte se, mocným hlasem pronese.
3. Žebro, čelist, rameno, loket, kotník, koleno, žebro, čelist, rameno už si běží naproti, chrastí to a
rachotí, už si běží naproti.
4. Už to masem obrůstá od paty až po ústa, už to mase obrůstá, a tentam je mrtvý klid, srdce zase začlo
být, a tentam je mrtvý klid.
5. Když Duch Boží zavěje, vstane z mrtvých naděje, když Duch Boží zavěje, i v tom našem údolí probudí
se mrtvoly, i v tom našem údolí.
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Zdroj: https://www.evangnet.cz/pisen.php?sg=SV50

