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POUŽITÍ PÍSMA VE SBORU 

Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. 1Tm 4:13 

 

Nehemjáš 8:1  Všechen lid se shromáždil jednomyslně na 

prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, 

aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. 

2  Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, 

všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne 

měsíce sedmého. 3  Četl z něho na prostranství před Vodní branou 

od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni 

rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy Zákona. 

4  Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu 

zhotovili; po pravici vedle něho stál Matitjáš, Šema, Anajáš, Úrijáš, 

Chilkijáš a Maasejáš, po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkijáš, 

Chašum, Chašbadána, Zekarjáš a Mešulám. 5  I otevřel Ezdráš knihu 

před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, 

všechen lid povstal. 6  Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu 

velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: "Amen, 

amen." Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. 

7  Nato Jéšua, Baní, Šerebjáš, Jamín, Akúb, Šabetaj, Hódijáš, 

Maasejáš, Kelíta, Azarjáš, Józabad, Chanan a Pelajáš, levité, 

vysvětlovali lidu Zákon, zatímco lid stál na svém místě. 8  Četli z 

knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl 

tomu, co četli. 9  Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, 

znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všem 

lidu: "Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a 

neplačte." Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona.  

10  Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a 

posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je 
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zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude 

vaší záštitou." 11  Také levité utěšovali všechen lid: "Utište se. Dnešní 

den je svatý, netrapte se!" 12  I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili 

a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože 

porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. 13  Na druhý den se 

pak shromáždili představitelé rodů ze všeho lidu, kněží a levité ke 

znalci Zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova Zákona. 

 

 

I. ÚVOD 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 1:1-3;  J 14:8-9; Žd 4:12-13;  

 

II. STARÝ ZÁKON NEMLČÍ 

 

Biblické odkazy:  

 Neh 8:1-18; Ř 10:17;   
 

 III. NOVOZÁKONNÍ PRINCIP 

A. Předčítání 

 

B. Kázání 

 

C. Vyučování 

Biblické odkazy:  

 Zj 22:18; 1 Tm 4:13-16; Sk 13:15; Ko 4:16; 1Tes 5:27; Zj 1:3; Sk 2:37; 2Tm 3:14-17; 

2Tm 4:1-5;    
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KURTY, LAOSAN, OKTÁVA, 

IZOLÁT, OPONENT, CHLEBA, 

SMEČE, UREUS, MYRTA, SUPĚT, 

MLATA, SMRAD, ÚLOHY, MORDA, 

DOJMY, TORNA, OCÚNY, PODAT, 

RODEO, CHRTÍK, KNOTY, ETIOP, 

ČAREK, VPŘED, TEMPO, ODTOK, 

MANIK, BUNDY, OCTAN, BEATA, 

TÁHLA, GESTO, KOLIER, HODNĚ, 

POHÁR, DRÁHY 

Tajenka:  

Kazatel (…)  Poznal jsem, že vše, 

co činí Bůh, ______________; 

nic k tomu nelze přidat ani z toho 

ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili 

v bázni před ním. 

Otázky:   

1. Kde najdeme Boží vůli? 

2. Co musí následovat po čtení Bible? 

3. Kdo nám pomáhá v porozumění Písmu? 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

1. července 2018 © BSK 

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium NEBUDE (probíhá sborová dovolená) 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Páně Pavel Borovanský, vedení 

(Žalm 71) Jan Suchý, písně Markéta Borovanská. 

 

Nepál: Nové hrozby pro růst církve 

V posledních letech nepálská církev roste opravdu rychle. Místní křesťané 

demonstrují Kristovu lásku péčí o sirotky, snahami zamezit obchodování s 

lidmi, a také pořádáním rekvalifikačních kurzů. O pomoc církev žádají i 

představitelé komunistického režimu, neboť si uvědomují, že je to výhodné. 

S růstem církve je spojený také růst jejího vlivu. Zatímco ke Kristu přichází 

stále více lidí, sílí také protivenství. Z Indie se do Nepálu šíří hinduistický 

nacionalismus, tlaky na zavedení zákonů proti konverzím a vyhrožování 

křesťanům. Církevním vedoucím je vyhrožováno zabitím, jsou demolovány 

církevní budovy… S výhrůžkami se setkávají i školní děti. 

Joe Handley z organizace Asian Access však současně poznamenává, že se 

křesťané odmítají nechat zastrašit: „Říkají mi ‚Nepřestaneme. Bez ohledu 

na to, co podniknou úřady, nepřestaneme konat Boží dílo a nepřestaneme 

naplňovat Kristovo přikázání, abychom kázali evangelium národům až na 

konec země.‘“ Nepálští křesťané prosí o modlitby, zatímco z Boží milosti 

stále kráčejí dál. 

Modlete se, aby se tito křesťané skutečně nenechali zastrašit, ale zůstali 

pevně stát v Boží moci a lásce (2. Timoteovi 1,7). Kéž nepřestanou 

zprostředkovávat jeho lásku a pokoj mnoha Nepálcům prostřednictvím 

nejrůznějších dobročinných a evangelizačních akcí. 

 

Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.  

Zjevení Janovo 2:3   


