Úvodník pro 4. čtvrtletí roku 2019
Doufám, že s každým přicházejícím čtvrtletím s napětím očekáváte jaké téma se bude studovat
a co je jeho obsahem.
Dvě biblické knihy, které budeme studovat v tomto 4. čtvrtletí roku 2019 - „EZDRÁŠ“
a „NEHEMJÁŠ“, jsou úžasné a mají nám co říct do našeho života.

Celkový popis
V úvodu je dobré připomenout, že kniha Ezdráš je v hebrejské bibli spojena s knihou Nehemjáš
a tato dvojkniha je součástí Spisů. Také v Septuagintě tvoří obě jednu knihu. V našich biblích je
řadíme mezi knihy Historické a tvoří dvě knihy. Obsahově lze knihy Ezdráš a Nehemjáš rozdělit na
dvě části, z nichž vyplývá jejich vnitřní jednota. Ezd 1-6 zahrnuje období od prvního vládního roku
Kýra II. (r. 538/537) vydáním tzv. Kýrova ediktu (léto r. 537) po dokončení stavby chrámu (r. 515).
Druhá část, Ezd 7 - Neh 13 pojednává o reformních snahách Ezdráše a Nehemjáše od (r. 457) do
(r. 430 nebo 425) za vlády krále Artaxerxe I.
Knihy pojednávají o splnění Božího slibu, který dal skrze proroky, že se navrátí z babylónského
zajetí. Bůh milostivě naklonil srdce králů, aby vydali dekrety o navrácení ze zajetí, o podpoře pro
budování chrámu a Jeruzaléma a rovněž pro vytvoření samostatné provincie v rámci Persie.
Bůh rovněž povolal vůdce, aby doprovázeli lid z exilu zpět do vlasti a aby budovali chrám, město
Jeruzalém a aby vytvořili podmínky pro chod bohoslužeb.
Nepřátelé, (zvláště Samaritáni) bránili tomuto dílu, ale s Boží pomocí, s podporou několika
perských králů, s podporou proroků Agea a Zachariáše a s velikou obětavostí lidu, byl nakonec
postaven oltář zápalů i chrám, město bylo vybudováno i s hradbami, a byla vytvořena judská
samospráva.
Během celého reformního úsilí ze strany vůdců se ukázalo, že lid Izraele v několika oblastech
života selhal a bylo potřeba učinit nápravu, která byl podmíněna přiznáním si viny, pokáním, ale
zároveň bylo důležité spolehnout se na Boží milost a odpuštění, a možnost nového začátku.
Ezdráš i Nehemjáš museli řešit problém smíšených manželství. Nehemjáš navíc řešil problém
porušování soboty; otázku desátků a darů pro chrám. Docházelo k útisku chudého lidu ze strany
bohatých věřitelů. Mnozí si museli půjčovat peníze na vysoký úrok a jejich děti se ocitly v otroctví.
Jiní museli zastavit své pozemky.
Velkou roli při díle obnovy a provádění reforem sehráli vůdcové lidu, jejich zbožnost, víra,
odvaha, nesobeckost a důvěra v Boží pomoc. V náboženských reformách mělo své nezastupitelné
místo Boží slovo, pod jehož vlivem lid činil pokání a nápravu.
„Klíčovými teologickými tématy těchto dvou knih jsou Boží prozřetelnost, věrnost a smlouva“.

Stručné naučení z 13 lekcí
1 Bůh plní své sliby, naplňuje se pevné prorocké slovo. Bůh si používá lidi připravené a ochotné
ke službě. Bůh nás zve k exodu z této země do nebeských příbytků, které nám tam připravuje
nebeský vůdce Ježíš Kristus.
2 V životě víry je důležitá modlitba, ukotvení se ve víře v Boží slovo a důvěra v Boha.
3 Bůh povolává každého z nás k určitému úkolu. Každý máme své nezastupitelné místo v Božím
plánu a jeho prozřetelnosti. Naši víru posiluje vědomí, že se plní Boží plán spasení a že vidíme
naplňování prorockých období v dějinách. V pozadí naplňování těchto proroctví je vidět Boží
jednání se svým lidem a naplňování díla spasení v životě Mesiáše i Mesiášem.
4 V zápase mezi dobrem a zlem musíme počítat s problémy a protivenstvím, ale také s Boží
pomocí.
5 Intriky ze strany nepřátel Božího lidu se mohou skrývat pod pláštíkem zbožnosti a o to je to
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více zákeřné. Zde potřebujeme prosit o Boží moudrost a nechat se vést Duchem svatým.
Nemusíme řešit stejné problémy, které řešil Ezdráš a Nehemjáš, ale ukazuje se, že Bůh
potřebuje oddané, věrné vůdce, kteří milují Boha a jeho lid, který jim je svěřen.
Boží slovo a Boží dobrota má moc nás přivést k pokání a k rozhodnutí se Bohu znovu odevzdat.
Je důležité a praktické, aby Boží slovo bylo správně vysvětlováno a vykládáno.
Bůh je Bohem odpouštějícím a raduje se, když lidé činí pokání a prožívají v životě nová
rozhodnutí žít ve víře a v poslušnosti. V křesťanském životě hraje velkou roli modlitba, vyznání
vin, ale také projevy radosti a chvalozpěvy.
Bůh s námi lidmi jedná na základě smlouvy. Kristus na počátku uzavřel smlouvu milosti
s Adamen po pádu do hříchu, která se také nazývá smlouvou věčnou, která byla potvrzena smrtí
Kristovou a byla nazvána smlouvou novou. Tuto novou smlouvu chce Bůh naplnit v nás skrze
Ducha svatého.
Různé seznamy a rodokmeny uvedené v Božím slově nás ujišťují, že se Bůh zajímá o každého
z nás a že nás velmi dobře zná.
Jakým způsobem máme uctívat Hospodina dnes? Otázka pravého uctívání se podle Božího
slova stane jádrem a předmětem posledního velkého sporu mezi dobrem a zlem.
Otázka uctívání našeho Boha dnes, je ovšem otázkou zcela praktickou. Když si čteme příklady
prožívání úcty k Bohu v Božím slově ze strany věrného Božího lidu, tak by nás to mělo vést
k větší úctě, pokoře a zároveň by bylo vhodné Boha uctívat různými způsoby a projevy.
Přistupujme k Bohu s čistým srdcem a ve vědomí toho, co pro nás udělal. To nás přivede
k Bohu blíž a více poznáme a oceníme jeho velikou lásku a oběť, kterou pro nás položil.
V životě jednotlivce může dojít k selhání nebo k odpadnutí od Boha, ale důležité je aby pod
vlivem a působením Ducha svatého mohl znovu rozpoznat Boží dobrotu, která vede k pokání,
a aby šel v životě dál. Neh.13 ukazuje na několik problémů. Je velmi nebezpečné, když vlivní
a postavení lidé v církvi jednají proti Božím zásadám. V životě církve je důležité, aby byl
dodržován Boží plán pro podporu církve formou desátků a darů. Rovněž je potřebné rozpoznat
svatost sobotního dne a správně jej prožívat. Ježíš ukázal na pravý smysl soboty ve svém životě.
Ježíš nám připomíná důležitou zásadu, abychom „neopouštěli to, co je těžší v zákoně, soud
a milosrdenství a věrnost“.
Věrnost Božím principům ohledně manželského svazku patří mezi ty zásadní. Prosme
o moudrost jak se stavět ke smíšeným manželstvím. Nebuďme soudci, ale také nebuďme těmi,
kterým je to jedno. Apoštol Pavel dal v této otázce důležité rady v 1Kor. 7,10-17.
Vůdcové, které Bůh povolal, se nechali ovlivnit Božím slovem a změnilo to jejich myšlení
a život. Výsledkem pak bylo velké úsilí o oživení a reformaci. Každý z nás máme vliv na druhé.
A ten může být špatný nebo dobrý. Obdivuji odvahu a sílu, nadšení a zacílení, ale také pokoru
a vytrvalost, kterou v životě projevil Ezdráš a Nehemjáš. Jejich závislost na Bohu je pro nás
velkou motivací a inspirací. Buďme dobrým příkladem pro druhé a šiřme dobrý vliv s pomocí
Boží.

Přeji Vám všem Boží požehnání při studiu Ezdráše a Nehemjáše. Pán Vás provázej v celém
čtvrtletí. Br. Zdeněk Soviš st.
„Když studujete knihu Ezdráše, Nehemiáše, nemůžete to dělat správně, abyste pochopili
Ezdráše, Nehemiáše, aniž byste znali historii. To je jedna z knih, která vyžaduje znalost, dobrou
znalost dějin. Protože, pokud ty dějiny neznáte, tak nedáte dohromady to, o čem se tam mluví.“
ThDr. Jiří Moskala
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