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Týden od 3. do 9. listopaduLekce 6

6

Boží slovo, slzy a radost
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 dokončeny jeruzalémské hradby a brány byly vsazeny 
na svá místa. Izraelci tak pod vedením Nehemjáše dodělali svou práci. Po dokončení hradeb 
zůstaly okolní národy v úžasu a musely uznat, že „toto dílo bylo vykonáno s pomocí … Boha“ 
(Neh 6,16). Nepřátelé pochopili, že Bůh Izraele je skutečný, protože navzdory mocnému odporu 
a nenávisti, kterým Izraelci čelili, dokázali udělat veškerou práci, kterou si předsevzali. Po do-
končení městského opevnění Nehemjáš pověřil nové správce. Vedení města svěřil do rukou 
svému bratrovi Chananímu a za velitele pevnosti jmenoval Chananjáše. Oba muže vybral ni-
koliv na základě příbuzenského vztahu, ale pro jejich důvěryhodnost, věrnost a bohabojnost 
(Neh 7,2). Hradby byly dokončeny v měsíci elúlu (šestý měsíc; Neh 6,15).

Co na Izraelce čekalo po dokončení hradeb? Následující kapitoly knihy Nehemjáš (ka-
pitoly 8 až 10) popisují důležitý sled událostí, které se odehrály v měsíci tišri (sedmý měsíc; 
Neh 8,2). V těchto verších můžeme sledovat, jak se Izraelci rozhodli poslouchat Boží slovo a jak 
se z něj těšili.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Shromáždění lidu- Čtení a poslech zákona- Čtení a vykládání Božího slova- Reakce lidu- Radost z Hospodina- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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SHROMÁŽD NÍ LIDU
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. (Neh 8,1.2) 

Osobní studium
Jak důležité bylo podle úvodních veršů pro 
lid Boží slovo? Co bys očekával od společ-
ného poslechu Božího slova? Proč je taková 
příležitost důležitá?

Poté, co Židé dokončili stavbu hradeb a na-
stěhovali se do Jeruzaléma, se na začátku 
sedmého měsíce shromáždili na náměstí v Je-
ruzalémě. Sedmý měsíc, tišri, byl pro Izraelce 
pravděpodobně nejdůležitějším měsícem 
v roce, protože se v něm odehrávalo několik 
svátků – svátek troubení (příprava na Boží 
soud; 1. den měsíce), Den smíření (den soudu; 
10. den měsíce) a svátek stánků (připomínka 
vysvobození z Egypta a Boží péče během 
putování po poušti; 15. den měsíce).

Shromáždění, o kterém mluvíme, se událo 
prvního dne tohoto měsíce, kdy se měl konat 
svátek troubení. Lidé se shromáždili „jednomy-
slně“ (ČEP) nebo „jako jeden muž“ (ČSP) a chtěli 
se prostřednictvím poslechu Mojžíšova zákona 
seznámit se svým Bohem a dějinami.

Ezdráš dostal pozvání, aby přede všemi 
četl Zákon. Pro tuto příležitost vybudovali 
dokonce vyvýšené pódium (Neh 8,4). V textu 
se nezmiňuje žádný konkrétní organizátor, 
neuvádí se tam, že by někoho museli k účasti 
nutit. „Oni“ (tedy lid) vyzvali Ezdráše, aby 
přinesl „knihu Mojžíšova zákona“. Hebrejský 
text v této souvislosti hovoří o „Tóře“, což je 
označení pro pět knih Mojžíšových. V nich 
se nachází také zákon, který Mojžíš dostal 
od Hospodina na hoře Sínaj.

Přečti si text Dt 31,9–13. Co se shromáždě-
ný lid dozvěděl z tohoto textu? Co se z toho 
můžeme naučit my dnes?

Mojžíš Izraelcům řekl, že se během svát-
ku stánků mají setkat a společně číst Boží 
zákon. Vzpomíná přitom různé skupiny 
lidí – muže, ženy, děti a hosty, kteří mezi 
nimi žijí. Všimněte si, že tu měly při čte-
ní Božího Slova své místo spolu s dospě-
lými i děti. Mohly tak vnímat nejen to, co 
Bůh říká, ale také úctu jejich rodičů k Bohu 
a jeho poselství.

Doslovné zn ní textu Neh 8,1 íká, že se shromáždili „jako jeden muž“. Co ti to íká o jed-
not  mezi v ícími?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9I napsal Mojžíš tento zákon a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším.10Mojžíš jim přikázal: „Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhu, o slavnosti stánků,11až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli.12Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona.13Též jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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TENÍ A POSLECH ZÁKONA
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. (Neh 8,3)
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 4,1)

Osobní studium
Ezdráš „přinesl knihu Mojžíšova zákona“ 
před celé shromáždění. Co z něj četl? Opa-
koval jim dokola Desatero? Když mluvíme 
o „Mojžíšově zákoně“, musíme pod ním ro-
zumět všech pět knih, od Genesis po Deu-
teronomium, tedy celou Tóru. Samotný 
„zákon“ tvořil tedy jen část toho, co Ezdráš 
četl. Zcela určitě můžeme pod tento pojem 
zahrnout i různá nařízení a příkazy, které 
jsou jeho součástí. Jde o Boží nařízení, která 
nám ukazují cestu, po níž máme jít, aby-
chom neztratili cíl. Když Ezdráš četl, lidé se 
dozvídali o svých dějinách jako o dějinách 
Božího lidu od stvoření až po službu Jo-
zua. Prostřednictvím příběhů, písní, básní, 
požehnání a zákonů se dozvídali o zápasech 
národa a o Boží věrnosti vůči nim. Ano, Tóra 
obsahuje Desatero a ostatní příkazy a naří-
zení. Součástí Tóry je však také vyprávění 
o dějinách Božího lidu a o způsobu, jakým 
Bůh tento lid vedl. Takovým způsobem 
společenství poznávalo své kořeny a svou 
identitu.

Uvažuj o uvedených textech v souvislosti 
s naším přístupem k Božímu slovu. Co ti 
může pomoci být vůči Božímu slovu vníma-
vější?

Neh 8,3

Dt 4,1; 6,3.4

Joz 1,8.9

Ž 1,1.2

Př 19,20

Ez 37,4

Mt 17,5

Skutečnost, že lidé toužili slyšet Boží 
slovo, je velmi pravděpodobně výsledkem 
Ezdrášova působení během celých třinácti 
let. Byl oddaný Božímu dílu, vyučoval ná-
rod Božímu slovu a snažil se přinést změ-
nu. Když lidé slyšeli Ezdrášovo poselství, 
vnímali ho jako živé a mocné. Výsledkem 
toho všeho bylo, že se vědomě rozhodli po-
slouchat Boha a řídit se jeho radami. Při popi-
sované slavnostní události se tedy shromáž-
dili, aby uctivě a pozorně poslouchali Tóru 
a učili se z ní.

Čím více se otevřeme Božímu slovu, tím 
více budeme toužit, aby v našem životě pů-
sobil Bůh.

Jaký je tv j osobní vztah k Božímu slovu? Jak se tvá víra v Boží slovo projevuje ve tvém 
život  – jak se ídíš tím, co se v n m dozvídáš? V em by byl tv j život jiný, kdyby ses ne-
ídil Písmem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Poslouchej je , Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců.4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

-jcHB
Zvýraznění
8Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.9Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

-jcHB
Zvýraznění
1Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,2nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

-jcHB
Zvýraznění
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.

-jcHB
Zvýraznění
Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!

-jcHB
Zvýraznění
Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
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TENÍ A VYKLÁDÁNÍ BOŽÍHO SLOVA
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. (Neh 8,4–8)

Osobní studium
Přemýšlej o úvodním textu. Jak na tebe pů-
sobí tento způsob společného čtení knihy 
zákona? Co tě v něm zaujalo?

V textu se dozvídáme o dvou skupinách 
mužů. První skupina třinácti mužů (Neh 8,4) 
pomáhala se čtením Božího slova, druhá 
třináctičlenná skupina (Neh 8,7) pomáhala 
s vysvětlováním textu. Nemáme žádné kon-
krétní informace o tom, jak to celé v daném 
otevřeném prostoru probíhalo. Je možné, že 
první skupina pomáhala držet svitky Tóry 
(hebrejské svitky byly těžké a předčítající 
potřeboval pomoc), pravděpodobně se stří-
dali i při čtení. Jelikož četli od rána až do obě-
da, museli najít způsob, jak oslovit každého 
shromážděného člověka.

Slovní spojení „vykládali smysl, aby lid ro-
zuměl tomu, co četli“ (Neh 8,8) se může vzta-
hovat nejen na výklad textu, ale i na jeho pře-
klad. Obě možnosti jsou v daném kontextu 
stejně možné. Navrátilci žili v Babylóně mno-
ho let (většina z nich se tam pravděpodob-
ně narodila), a proto jejich hlavním jazykem 
byla aramejština. Mnozí – především mlad-
ší – mohli mít proto potíže porozumět textu 
v hebrejštině. Současně však pro ně bylo urči-
tě užitečné, když spolu s textem dostávali i vý-
klad souvislostí. Takové vysvětlování určitě 
napomáhalo tomu, aby text promlouval hlou-
běji do jejich situace a oni se mohli rozhodnout 
aplikovat jeho poselství do svého života.

Přečti si text Sk 8,26–38. V čem se popsaná 
situace podobá tomu, co se dělo v Jeruzalé-
mě? Co se z toho můžeš naučit?

Jako protestanti v íme, že každý v ící pot ebuje osobn  znát Boží slovo, a nejen sle-
p  p ijímat, co nám n kdo íká – bez ohledu na jeho postavení nebo autoritu. Zárove  
však platí, že pro nás m že být velmi užite né, když nám n kdo pom že biblický text 
vysv tlit. Každý z nás musí sám v d t, emu v í. Sou asn  nám však spole né studium 
nebo výklad n koho, kdo se dané oblasti v nuje profesionáln , m že p inést lepší 
porozum ní. Jaká je tvá zkušenost se soukromým a spole ným studiem Božího slova?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
26Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná.27Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma28a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše.29Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“31On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.32To místo Písma, které četl, znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.‘34Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“35Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.36Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“37Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“38Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
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REAKCE LIDU
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 na-
šemu Pánu. Netrapte 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 stová-
na. (Neh 8,9–12)

Osobní studium
Když Ezdráš otevřel Boží slovo, hebrejskou 
Tóru, lidé se postavili a Ezdráš začal dob-
rořečit Bohu. Pak všichni lidé zvedli ruce 
a volali: „Amen, amen!“ (Neh 8,5.6) Nakonec 
padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří 
až k zemi.

Taková reakce není vzorem, jak se mají cho-
vat všichni, ale jednoduše popisuje dění. Byl to 
způsob, jakým v tu chvíli odpověděli na čtené 
Boží slovo. Takové rituály byly vyjádřením 
jejich uctívání Boha, které v sobě zahrnovalo 
tělo i mysl. Také naše uctívání Boha musí 
zahrnovat celou naši bytost. Neměli bychom 
se bát projevit našemu Bohu a Králi takovou 
úctu a vážnost, která mu náleží. 

Uvažuj znovu o úvodním textu  Neh 8,9–12. 
Proč podle tebe lidé poté, co slyšeli Boží slo-
vo, truchlili a plakali? Jaká byla reakce Ne-
hemjáše, Ezdráše a levitů?

Když lidé poslouchali Boží slovo, bolestně 
si uvědomili svou hříšnost. Když se nám 
Bůh zjevil a my jsme začali chápat, že Bůh je 

plný lásky, dobroty, milosrdenství a věrnosti, 
uvědomili jsme si svoji nehodnost a selhává-
ní. Poznáváním Boží svatosti prostřednic-
tvím jeho slova začínáme vidět náš zoufalý 
stav v novém světle. Uvědomujeme si, jak 
jsme vzdáleni od Božího ideálu. Toto zjištění 
přivedlo Izraelce k pláči a zármutku. Neměli 
však truchlit. Jako povzbuzení a poučení 
zazněla slova: „Netrapte se! Radost z Hospo-
dina bude vaší záštitou.“ (Neh 8,10) Jinými 
slovy, navzdory svým selháním a nedostat-
kům mohli důvěřovat v Boží moc.

Shromáždění bylo výjimečné i tím, že 
připadlo na svátek troubení (Roš ha-šana), 
kdy se troubením signalizovala důležitost 
přípravy „srdce“ na den Hospodinova soudu 
(na Den smíření, který připadal na 10. den 
měsíce tišri). Zvuk trub byl voláním postavit 
se před Hospodina a kát se. Jelikož tento den 
měl věřící vyzývat, aby se obrátili k Bohu, 
pláč a smutek byly namístě. Ale vůdcové 
připomněli lidem, že když upřímně činili 
pokání, Bůh je slyšel, a proto je nyní čas 
na oslavu a radost z Božího odpuštění.

H ích je sám o sob  d sivý. Ježíš zem el na k íži, což byl jediný zp sob, jak nás mohl osvo-
bodit z moci h íchu a dát nám nad ji na v ný život. Jaké emoce prožíváš, když uvažuješ 
o t chto skute nostech?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal.6Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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RADOST Z HOSPODINA
10Dále jim ekl: „Jd te, jezte tu ná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky t m, kdo nema-
jí nic p ipraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina 
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 stán-
cích… 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 Bo-
žího zákona se etlo den co den, od prvního až do posledního dne. Po sedm dní slavili slavnost. 
Osmého dne bylo slavnostní shromážd ní, jak je ustanoveno. (Neh 8,10.13.14.17.18)

Osobní studium
Slova Neh 8,10 „radost z Hospodina bude vaší 
záštitou“ (ČEP) nebo podobně „radost z Hos-
podina bude vaší silou“ (ČSP) nám slouží jako 
připomenutí toho, že je Boží vůlí, abychom 
se těšili a užívali si život. Vždyť nejde o leda-
jakou radost. Tato radost vychází z poznání 
Boha a vědomí jeho lásky. Těšit se z Boha 
a radovat se z jeho dobroty a ze všeho, co pro 
nás dělá, je něco, co můžeme prožívat každý 
den. Mít potěšení v Bohu nám dává sílu zvlá-
dat to, co přichází do našeho každodenního 
života.

Pokus se shrnout hlavní myšlenku úvod-
ních veršů. O čemž svědčí jednání lidu a vůd-
ců národa? Jaká byla tehdy v Božím lidu 
situace?

Druhý den přišli za Ezdrášem předáci lidu, 
aby se dozvěděli více z Božího slova. Tato ini-

ciativa zástupců lidu ukazuje na jejich touhu 
vést společenství co nejblíže k Bohu. Pocho-
pili, že pokud oni sami nebudou hledat Boha 
a správnou cestu, po které mají jít, nebudou 
moci ani vést národ k Hospodinu.

Přečti si text Lv 23,39–43. Jak měli podle 
těchto veršů lidé prožívat svátek stánků 
a jaký to mělo smysl? 

Všimni si, že text Neh 8,15 odkazuje 
na skutečnost, že lidé jednali v souladu s tím, 
co bylo napsáno. Vidíme zde další příklad 
jejich odhodlání řídit se Božím slovem. Vel-
mi pravděpodobně si po letech vyhnanství 
uvědomovali, kam národ přivedla neposluš-
nost. V textu knihy Leviticus zaznívají tato 
slova: „Sedm dní se budete radovat před Hos-
podinem, svým Bohem.“ (Lv 23,40) Jinými 
slovy, když si lidé uvědomili, že Bůh jim pro-
jevuje milost, milosrdenství a zachraňuje je, 
mohli se radovat ze všech Božích skutků.

Uvažuj o obrovském daru, který jsme dostali v Ježíši Kristu, na n jž poukazovaly všechny 
židovské svátky. Jak se m žeme nau it radovat v Hospodinu i uprost ed t žkostí a bolest-
ných zkoušek? Pro  je d ležité chválit Boha i v t žkých asech?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
39Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte zemskou úrodu, budete po sedm dnů slavit slavnost Hospodinovu. Prvního dne bude slavnost odpočinutí i osmého dne bude slavnost odpočinutí.40Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem.41Tuto slavnost budete Hospodinu slavit po sedm dní v roce. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci.42Sedm dní budete bydlet ve stáncích; všichni domorodci v Izraeli budou bydlet ve stáncích,43aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

-jcHB
Zvýraznění
a vyhlásit a rozhlásit ve všech svých městech a v Jeruzalémě: „Vyjděte na hory, přineste větve oliv šlechtěných i planých i myrtové a palmové a jiných listnatých stromů, abyste mohli udělat stánky, jak je psáno.“

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 56. kapitolu „Slavnostní shromáždění“ 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 třeba, aby se 

lidé spolehli na jeho zaslíbení. Bůh jejich pokání přijal a oni se měli radovat z toho, že jim byly 
odpuštěny hříchy a že se opět mohou těšit Boží přízni. … Když se hříšník podvolí vlivu Ducha 
svatého, uvidí svůj pravý stav a pozná, že přestoupil zákon. Nemusí však propadat zoufal-
ství, protože má odpuštění již zajištěné. Bůh je tím oslaven, když dovolí kajícímu hříšníku 
spočinout v jeho láskyplném obětí, ováže mu rány, očistí 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 sí-

lu? Co m žeme ud lat pro to, abychom mohli prožívat Boží moc a jeho odpušt ní v na-
šich životech?

2.  Jak m žeme najít vyváženost mezi zármutkem nad vlastními h íchy a radostí v Hospo-
dinu? Není mezi t mito dv ma postoji rozpor? Jakou odpov  m žeme najít v zákon  
a v evangeliu? (  3,19–24)

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

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________  
________________________________________  _______________________________________

 16:29

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu.21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;24jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

-jcHB
Podtržení




