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� Texty na tento týden – Neh 8:1–10 
 

� Základní verš 
„�etli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozum�l tomu, co �etli.“ (Neh 8:8) 
 

   Nacházíme se v situaci, kdy byly dokon�eny jeruzalémské hradby a brány byly vsazeny na svá místa. 

Izraelci tak pod vedením Nehemjáše dod�lali svou práci. Po dokon�ení hradeb z�staly okolní národy           

v úžasu a musely uznat, že „toto dílo bylo vykonáno s pomocí … Boha“ (Neh 6,16). Nep�átelé pochopili, že 

B�h Izraele je skute�ný, protože navzdory mocnému odporu a nenávisti, kterým Izraelci �elili, dokázali 

ud�lat veškerou práci, kterou si p�edsevzali. Po dokon�ení m�stského opevn�ní Nehemjáš pov��il nové 

správce. Vedení m�sta sv��il do rukou svému bratrovi Chananímu a za velitele pevnosti jmenoval Chanan-

jáše. Oba muže vybral nikoliv na základ� p�íbuzenského vztahu, ale pro jejich d�v�ryhodnost, v�rnost         

a bohabojnost (Neh 7,2). Hradby byly dokon�eny v m�síci elúlu (šestý m�síc; Neh 6,15). 

   Co na Izraelce �ekalo po dokon�ení hradeb? Následující kapitoly knihy Nehemjáš (kapitoly 8 až 10) 

popisují d�ležitý sled událostí, které se odehrály v m�síci tišri (sedmý m�síc; Neh 8,2). V t�chto verších 

m�žeme sledovat, jak se Izraelci rozhodli poslouchat Boží slovo a jak se z n�j t�šili. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Shromážd�ní lidu 
- �tení a poslech zákona 
- �tení a vykládání Božího slova 
- Reakce lidu 
- Radost z Hospodina 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 3. listopadu – Shromážd�ní lidu 
Neh 8:1.2  „1Všechen lid se shromáždil jednomysln� na prostranství p�ed Vodní branou a vyzvali znalce 
Zákona Ezdráše, aby p�inesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. 2Kn�z Ezdráš tedy 
p�inesl Zákon p�ed shromážd�ní muž� i žen, všech, kte�í byli schopni rozum�t, aby jej slyšeli, prvního dne 
m�síce sedmého.“ 
Dt 31:9-13  „9I napsal Mojžíš tento zákon a p�edal jej kn�žím, Léviovc�m, kte�í nosili schránu Hospodinovy smlouvy,      

i všem izraelským starším. 10Mojžíš jim p�ikázal: „Každého sedmého roku, v roce ur�eném k promíjení dluhu, o slavnosti 

stánk�, 11až p�ijde celý Izrael, aby se ukázal p�ed tvá�í Hospodina, tvého Boha, na míst�, které vyvolí, budeš p�ed�ítat 

tento zákon p�ed celým Izraelem, aby jej slyšeli. 12Shromáždi lid, muže i ženy a d�ti i hosta, který žije v tvých branách, 

aby slyšeli a u�ili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedliv� dodržovali všechna slova tohoto zákona. 13Též jejich synové, 

kte�í ho ješt� neznají, a� poslouchají a u�í se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž 

p�ejdete p�es Jordán, abyste ji obsadili.““ 
 

PO 4. listopadu – �tení a poslech zákona 
Neh 8:3  „�etl [Ezdráš] z n�ho na prostranství p�ed Vodní branou od svítání až do poledne muž�m          
i ženám, t�m, kte�í byli schopni rozum�t. Všechen lid pozorn� naslouchal slov�m z knihy Zákona.“ 
Dt 4:1  „Nyní tedy, Izraeli, slyš na�ízení a práva, která vás u�ím dodržovat, abyste z�stali naživu a mohli 
obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, B�h vašich otc�.“ 
Dt 6:3.4  „3Poslouchej je , Izraeli, a bedliv� je dodržuj. Tak se ti povede dob�e a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající 

mlékem a medem, jak ti p�islíbil Hospodin, B�h tvých otc�. 4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný.“ 
Joz 1:8.9  „8Kniha tohoto zákona a� se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedliv� plnit vše, 

co je v n�m zapsáno. Potom t� bude na tvé cest� provázet zdar, potom budeš jednat prozírav�. 9Nep�ikázal jsem ti snad: 

Bu� rozhodný a udatný, nem�j strach a ned�s se, nebo� Hospodin, tv�j B�h, bude s tebou všude, kam p�jdeš?“ 
 

1 

 

 

 

 
                                    

�  0    6 

  JERRY  

Boží slovo, slzy a radost 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Boží slovo, slzy a radost Týden od 03.11. do 09.11. 

 

PÁ 8. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 56. kapitolu „Slavnostní shromážd�ní“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 661–668; OSU 250–252). 

   „Izrael se vrátil k Bohu v hluboké lítosti nad svým odpadnutím. Nyní bylo t�eba, aby se lidé spolehli na 

jeho zaslíbení. B�h jejich pokání p�ijal a oni se m�li radovat z toho, že jim byly odpušt�ny h�íchy a že se 

op�t mohou t�šit Boží p�ízni. … Když se h�íšník podvolí vlivu Ducha svatého, uvidí sv�j pravý stav a po-

zná, že p�estoupil zákon. Nemusí však propadat zoufalství, protože má odpušt�ní již zajišt�né. B�h je tím 

oslaven, když dovolí kajícímu h�íšníku spo�inout v jeho láskyplném ob�tí, ováže mu rány, o�istí jej a dá mu 

roucho spasení.“ (PK 668; OSU 252) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Za jakých okolností m�žeme prožívat „Hospodinovu radost“ (Neh 8,10) jako svou sílu? Co m�žeme 

ud�lat pro to, abychom mohli prožívat Boží moc a jeho odpušt�ní v našich životech? 
 

2. Jak m�žeme najít vyváženost mezi zármutkem nad vlastními h�íchy a radostí v Hospodinu? Není mezi 

t�mito dv�ma postoji rozpor? Jakou odpov�� m�žeme najít v zákon� a v evangeliu? (� 3,19–24) 
� 3:19-24  „19Víme, že co zákon �íká, �íká t�m, kdo jsou pod zákonem, aby byla uml�ena každá ústa a aby celý sv�t byl 

p�ed Bohem usv�d�en z viny. 20Vždy� ze skutk� zákona ‚nebude p�ed ním nikdo ospravedln�n‘, nebo� ze zákona pochází 

poznání h�íchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosv�d�ovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedl-

nost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou 

ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ 
 

3. Nehemjáš �íká lidu: „Jd�te, jezte tu�ná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky t�m, kdo nemají nic 

p�ipraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ 

(Neh 8,10) Izraelci m�li jíst a pít a poslat n�co i t�m, kte�í nem�li nic p�ipraveno, protože tento den je „sva-

tý našemu Pánu“. Jak v tomto kontextu rozumíš slovu „svatý“? 
 

� 
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�T 7. listopadu – Radost z Hospodina 
Neh 8:10.13.14.17.18  „10Dále jim �ekl: „Jd�te, jezte tu�ná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky 
t�m, kdo nemají nic p�ipraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospo-
dina bude vaší záštitou.“ … 13Na druhý den se pak shromáždili p�edstavitelé rod� ze všeho lidu, kn�ží      
a levité ke znalci Zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova Zákona. 14Našli totiž zapsáno v Zákon�, jejž 
Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají p�i slavnosti v sedmém m�síci sídlit ve stáncích… 17Celé 
shromážd�ní t�ch, kdo se vrátili ze zajetí, si ud�lalo stánky a sídlili v nich, což Izraelci ned�lali od dob 
Jozua, syna Núnova, až do onoho dne. Byla z toho p�eveliká radost. 18Z knihy Božího zákona se �etlo den 
co den, od prvního až do posledního dne. Po sedm dní slavili slavnost. Osmého dne bylo slavnostní shro-
mážd�ní, jak je ustanoveno.“ 
Lv 23:39-43  „39Nuže, patnáctého dne sedmého m�síce, když sklidíte zemskou úrodu, budete po sedm dn� slavit slavnost 

Hospodinovu. Prvního dne bude slavnost odpo�inutí i osmého dne bude slavnost odpo�inutí. 40Prvého dne si vezmete 

plody ušlechtilých strom�, palmové ratolesti, v�tve myrtových ke�� a poto�ních topol� a sedm dní se budete radovat p�ed 

Hospodinem, svým Bohem. 41Tuto slavnost budete Hospodinu slavit po sedm dní v roce. To je provždy platné na�ízení pro 

všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém m�síci. 42Sedm dní budete bydlet ve stáncích; všichni domorodci           

v Izraeli budou bydlet ve stáncích, 43aby všechna vaše pokolení v�d�la, že jsem p�echovával Izraelce ve stáncích, když 

jsem je vyvedl z egyptské zem�. Já jsem Hospodin, váš B�h.““ 

Neh 8:15  „A vyhlásit a rozhlásit ve všech svých m�stech a v Jeruzalém�: „Vyjd�te na hory, p�ineste v�tve oliv šlecht�-

ných i planých i myrtové a palmové a jiných listnatých strom�, abyste mohli ud�lat stánky, jak je psáno.““ 
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Ž 1:1.2  „1Blaze muži, který se ne�ídí radami svévolník�, který nestojí na cest� h�íšných, který nesedává s posm�va�i, 
2nýbrž si oblíbil Hospodin�v zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ 
P� 19:20  „Poslechni radu, p�ijmi i trest, abys byl nap�íšt� moudrý.“ 
Ez 37:4  „Tu mi �ekl: „Prorokuj nad t�mi kostmi a �ekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!““ 
Mt 17:5  „Ješt� nedomluvil, a hle, sv�tlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest m�j milovaný Syn, kterého 

jsem si vyvolil; toho poslouchejte.““ 
 

ÚT 5. listopadu – �tení a vykládání Božího slova 
Neh 8:4-8  „4Znalec Zákona Ezdráš stál na d�ev�ném lešení, které k tomu ú�elu zhotovili; po pravici 
vedle n�ho stál Matitjáš, Šema, Anajáš, Urijáš, Chilkijáš a Maasejáš, po levici pak Pedajáš, Míšael, Mal-
kijáš, Chašum, Chašbadána, Zekarjáš a Mešulám. 5I otev�el Ezdráš knihu p�ed zraky všeho lidu, stál totiž 
výše než ostatní lid. Když ji otev�el, všechen lid povstal. 6Ezdráš dobro�e�il Hospodinu, Bohu velikému, a 
všechen lid odpov�d�l s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klan�li se Hospodinu 
tvá�í až k zemi. 7Nato Jéšua, Baní, Šerebjáš, Jamín, Akúb, Šabetaj, Hódijáš, Maasejáš, Kelíta, Azarjáš, 
Józabad, Chánan a Pelajáš, levité, vysv�tlovali lidu Zákon, zatímco lid stál na svém míst�. 8�etli z knihy 
Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozum�l tomu, co �etli.“ 
Sk 8:26-38  „26And�l Pán� �ekl Filipovi: „Vydej se na jih k cest�, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opušt�-

ná. 27Filip se vydal k té cest� a hle, práv� p�ijížd�l etiopský dvo�an, správce všech poklad� kandaky, to jest etiopské 

královny. Ten vykonal pou� do Jeruzaléma 28a nyní se vracel na svém voze a �etl proroka Izaiáše. 29Duch �ekl Filipovi: 

„B�ž k tomu vozu a jdi vedle n�ho!“ 30Filip k n�mu p�ib�hl, a když uslyšel, že ten �lov�k �te proroka Izaiáše, zeptal se: 

„Rozumíš tomu, co �teš?“ 31On odpov�d�l: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil    

a sedl si vedle n�ho. 32To místo Písma, které �etl, zn�lo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, n�mý, když ho 

st�íhají, ani on neotev�el ústa. 33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potom-

cích? Vždy� jeho život na této zemi byl ukon�en.‘ 34Dvo�an se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok 

mluví – sám o sob�, �i o n�kom jiném?“ 35Tu Filip za�al u toho slova Písma a zv�stoval mu Ježíše. 36Jak pokra�ovali       

v cest�, p�ijeli k místu, kde byla voda. Dvo�an �ekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pok�t�n?“ 37Filip mu �ekl: „Jestli-

že v��íš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpov�d�l: „V��ím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ 38Dal zastavit 

v�z a oba, Filip i dvo�an, sestoupili do vody a Filip jej pok�til.“ 
 

ST 6. listopadu – Reakce lidu 
Neh 8:9-12  „9Nehemjáš, který byl místodržícím, a kn�z Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kte�í vysv�tlovali 
lidu Zákon, �ekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a nepla�te.“ 
Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. 10Dále jim �ekl: „Jd�te, jezte tu�ná jídla a pijte sladké 
nápoje a posílejte dárky t�m, kdo nemají nic p�ipraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Ne-
trapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ 11Také levité ut�šovali všechen lid: „Utište se. Dnešní 
den je svatý, netrapte se!“ 12I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspo�ádali velmi 
radostnou slavnost, protože porozum�li slov�m, která jim byla zv�stována.“ 
Neh 8:5.6  „5I otev�el Ezdráš knihu p�ed zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otev�el, všechen lid 

povstal. 6Ezdráš dobro�e�il Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpov�d�l s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ 

Padli na kolena a klan�li se Hospodinu tvá�í až k zemi.“ 
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