BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

POUŽÍVÁME VÝKLADOVÉ KÁZÁNÍ
KÁZÁNÍ – NEH 8,1,1-18
Obnova Božího lidu Božím slovem
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Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali
znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin
Izraeli. 2Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli
schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. 3Četl 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. … 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."
amen." Padli na kolena a klaněli se
Hospodinu tváří až k zemi. 7Nato … levité, vysvětlovali lidu Zákon, zatímco lid stál

na svém místě. 8Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby
lid rozuměl tomu, co četli. 9Nehemjáš, který byl místodržícím,
ím, 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. … 13Na druhý den se pak shromáždili představitelé
představitelé rodů ze všeho lidu,
kněží a levité ke znalci Zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova Zákona. 14Našli totiž
zapsáno v Zákoně, jejž Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v
sedmém měsíci sídlit ve stáncích … 17Celé shromáždění těch,
ěch, kdo se vrátili ze zajetí, si
udělalo stánky a sídlili v nich, což Izraelci nedělali od dob Jozua, syna Núnova, až do
onoho dne. Byla z toho převeliká radost. 18Z knihy Božího zákona se četlo den co den,
od prvního až do posledního dne. …

Shrnutí:

Boží zapsané zjevení, které nám Bůh dal, je „živé a činné, je ostřejší
než jakýkoli dvousečný meč“. Svědčí o Ježíši Kristu a o spasení, které
je v něm. Naší touhou je, aby nám naši starší přinášeli poselství tohoto
živého zapsaného Slova. Nechceme, aby naši
naši kazatelé používali Bibli
ke kázání „svého“ poselství, ale chceme, aby k nám Bůh sám skrze
Bibli promlouval a používal naše kazatele ke sdělení Božího poselství.
Boží pravda je mocná a proměňuje lidské životy.

ÚVOD
Nehemjáš 8 popisuje velké probuzení mezi navrátilci z babylonského
zajetí. Stalo se to hned potom, co byly dokončeny hradby kolem
Jeruzaléma. Bůh pracoval v Božím lidu.

Biblické odkazy:
 1 Te 2,13; 1 Te 4,9-10

1.

BOŽÍ SLOVO - HLAVNÍ PROSTŘEDEK UCTÍVÁNÍ (V.1-3)
• Centrem uctívání je Pán Ježíš Kristus

1. Lidé se shromáždili
2. Lidé hledali Písmo
3. Lidé porozuměli

Biblické odkazy:
 1 Tm 6,16; 1 Tm 3,15;

2.

BOŽÍ SLOVO JE ČTENO A VYKLÁDÁNO (V. 4-8)
• Není jiná možnost, jak poznat Boha v pravdě
1.
2.
3.
4.

Četli z knihy Božího zákona
Četli po oddílech
Vykládali smysl
Aby lidé porozuměli

Biblické odkazy:
 Iz 55,10-11; 1 Pt 2,8; Ř 12,1; Ef 4,12; 2 Tm 3,16-17; Lk 4,17nn; J 20,30-31; Mt 11,28;
Ef 4,28
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3.

REAKCE NA BOŽÍ SLOVO (9-18)
• Porozumění vede k jednání

Boží slovo vede buď k pokání a následné radosti z Hospodina a ze
spasení nebo vede k odmítnutí, které se projevuje buď lhostejností, nebo
přímo aktivním odporem.
Biblické odkazy:
 Ezd 3,4;

4.

APLIKACE K VÝKLADOVÉMU KÁZÁNÍ

1. Písmu musí být základem kázání!
2. Za výkladem Písma stojí těžká práce (stejně jako za každým poctivým
studiem Božího slova).
3. Součástí výkladu musí být praktická aplikace.
4. Každý křesťan může skrze Ducha svatého rozumět Božímu slovu.
Biblické odkazy:
 Ezd 7,10; 1 K 9,10; 2 Tm 2,15; Př 2,1-5; Sk 20,26-27; 1 Pt 2,9; Zj 1,6; J 6,45; J 16,13;
1 J 2,27

5.

SHRNUTÍ

Skrze kázání chceme slyšet, co skutečně říká text Písma. Tedy co
doopravdy říká Bůh sám!

Biblické odkazy:
 Jr 15,16
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Nebude biblické studium ani modlitební setkání!!!
30

Neděle 9 - Společné shromáždění v Domě techniky (Jarda Kernal –
„Zvěstujeme evangelium Boží“)
Další oznámení:
• V neděli 31. 7. nebude společné shromáždění ani následné biblické
studium 2. 8.
• V neděli 7. 8. budeme mít shromáždění se společným obědem (budeme mít
hosty z USA)

K modlitbám:
• English Camp – modlete se za studenty, za to, abychom naplnili kapacitu
objektu a aby Pán přivedl lidi, kteří budou připravení na slyšení evangelia.
Modlete se za program i za celý průběh Campu.
• Modlete se za nemocné
• Modlete se za děti v průběhu prázdnin, za rodinné dovolené, …
• Modlete se jeden za druhého

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím
a radostí srdce.
Jeremjáš 15,16
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