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OTÁZKY KE STUDIU
Stavba hradeb skončila. Ale Boží dílo tím
ukončeno nebylo. Naopak. V jistém smyslu
právě začíná.

•
•

1. 8. kapitola je novým začátkem
v životě Božího lidu. Pokus se nějak
shrnout dosavadních sedm kapitol. Čti
8. kapitolu a vysvětli, jak navazuje na
předchozí kapitoly.

2. Čti Neh 8,1. Boží lid se shromáždil

5. Hned na začátku čtení Ezdráš
dobrořečil Bohu (v.6). Slovo BÁRAK
(přel. dobrořečit) v sobě nese význam
pokleknout. Boží lid reagoval podobně.
•

ke společnému uctívání. Jaký byl podle
tohoto verše postoj lidu.
•

•

Izraelci uctívali Boha. Pokus se na
základě předchozích kapitol zjistit, co je
mohlo vést k tomuto shromáždění
(použij k tomu 2,18-20; 4,3.8;
5,9.13; 6,15-16; 7,65).
Co mělo být v centru bohoslužby podle
v. 1 (co žádal Boží lid)? K čemu nás to
musí vést při novozákonním uctívání
Pána (srov. J 6,63; Sk 17,11; Fp
2,16; Ko 3,16; atd.)?

Co (kdo) dává autoritu vedoucím
v církvi?
Jak reagovali lidé na čtení Božího
Slova (v. 3)?

•

Boží lid chválil Pána Boha celým tělem.
Jaké jsou další reakce na setkání
s Bohem (k odpovědi použij následující
verše z Nového zákona):1K 14,25; Zj
7,11; Zj 11,16; Sk 9,40; Sk 20,36;
Sk 21,5; Ef 3,17; 1Tm 2,8?
Ezdráš zde nebyl na všechno sám – viz
v. 4.7.9. Co je podle těchto veršů
hlavní
zodpovědností
vedoucích
v Božím lidu?

6. Boží Slovo nebylo jenom čteno, ale
také vykládáno. Jakým způsobem to
probíhalo (v. 7-8)?
•

Co bylo důvodem výkladu?

slavností. Čti následující sz odkazy a
napiš, jaké slavnosti měly v tomto
měsíci probíhat (Nu 29,1nn; Lv
23,24-37).

•

Jak nám tato verše pomáhají
porozumět 2Tm 2,15? V čem má být
vedoucí osvědčený?

•

Komu bylo určeno čtení zákona podle
v. 2? Kdo jsou ti, „kdo mohou
porozumět“?

když slyšeli Boží Slovo (v. 9-12).
K jakým věcem je vybídli jejich vedoucí?

•

Jak může tento verš osvětlit naše
porozumění tomu, zda se děti mají
účastnit shromáždění, od kolika let je
to vhodné, …?

3. Sedmý měsíc (v. 8,2) byl měsícem

4. Čti Neh 8,3-5. Ezdráš četl knihu
zákonu před zraky lidu. V době, kdy lidé
neměli vlastní výtisk Bible, bylo
nesmírně důležité vidět odkud pochází
zdroj Ezdrášovi autority.

7. Popiš ve zkratce reakci Izraelců,

•

Vysvětli,
jak
se
může
radost
z Hospodina stát naší ochranou (K –
silou) – v. 11?

8. Skutečné porozumění Božímu Slovu
s sebou přináší jednu zásadní otázku.
Co je podle v. 13-18 touto otázkou?
•

Co bylo v centru všech
shromáždění (v. 17-18)?

těchto
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