
Kniha Ezdrášova 

 

1. Koľko kapitol má kniha Ezdrášova? 

2. Prečo sa v knihe Ezdráš nehovorí o Izraelitoch ale o Židoch? 

3. Čo znamená slovo „Žid“? 

4. Kde boli odvlečený Židia? 

5. Ako sa volal perzský kráľ, ktorý vyniesol výnos? 

6. Kto zhabal nádoby Pánovho chrámu pred zničením Jeruzalema? 

7. Kto prebral nádoby Pánovho chrámu od pokladníka Mitridata? 

8. Koľko bolo všetkých nádob? 

9. Koľko mala celé spoločenstvo slobodných osôb? (42 360) 

10. Koľko bolo sluhov a slúžok? (7 337) 

11. Koľko bolo spevákov a speváčok? (200) 

12. V ktorej kapitole sa opisuje stavba chrámu? 

13. Kto postavil v Jeruzaleme oltár na celopaly? 

14. Kedy sa prinášali Pánovi celopaly? 

15. Odkiaľ boli cédre na stavbu jeruzalemského chrámu? 

16. Obyvatelia, ktorých miest ich privážali na lodiach do Joppe? 

17. Čo spievali pri kladení základov chrámu? 

18. Čo spôsobilo, že bolo počuť veľký hluk pri kladení základov chrámu? 

19. Kto chcel s Júdovcami a Benjamínovcami stavať chrám v Jeruzaleme? 

20. Aké prekážky marili napredovanie stavby chrámu? 

21. Kto kraľoval v Babylone, keď boli zastavené práce v Jeruzaleme? 

22. Za čias ktorého kráľa sa pokračovalo v stavbe chrámu? 

23. Ktorý dvaja proroci podnietili opäť stavbu chrámu? 

24. Kto poslal kráľovi Dáriovi list zo Záriečia? 

25. Kedy dokončili jeruzalemský chrám? 

26. Aké zvieratá obetovali Bohu pri posviacke chrámu? 

27. Ktoré zvieratá boli obetované podľa počtu synov Izraela? 

28. Od ktorej kapitoly sa píše o Ezdrášovi? 

29. Kým bol Ezdráš? 

30. Z ktorého mesta vyšiel Ezdráš naspäť do Jeruzalema? 

31. Ktorý kráľ poslal Ezdrášovi list? 

32. Čo vyhlásil Ezdráš  pred odchodom z Babylonu a ako sa volala rieka, kde sa toto 

udialo? 

33. Kedy sa pohli od rieky Ahavy? 

34. „Keď som to počul, roztrhol som si rúcho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a brady a 

sedel som veľmi rozrušený.“ – pri akej príležitosti toto robil Ezdráš. 

35. Čo nariadil Ezdráš urobiť s pohanskými ženami? 
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