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Nehem 8, 1.-18. 

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 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.  

14 Našli totiž zapsáno v Zákoně, jejž Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v sedmém 

měsíci sídlit ve stáncích  

15 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."  

16 Lid vyšel, přinesli větve a udělali stánky, každý na své střeše nebo na dvorku i na nádvořích Božího 

domu, na prostranství u Vodní brány a na prostranství u Efrajimovy brány.  

17 Celé shromáždění těch, 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.  
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18 Z knihy Božího zákona se četlo den co den, od prvního až do posledního dne. Po sedm dní slavili 

slavnost. Osmého dne bylo slavnostní shromáždění, jak je ustanoveno.  

Izraelité začali znovu slavit Slavnost stánků. Už 140 let ji neslavili (Izrael byl v zajetí, Jeruzalém byl napůl 

pobořen). 

Když přestaneme naplňovat Boží vůli, nedopadneme dobře. Můžeme skončit jako Izrael ve vyhnanství. My 

Slavnost stánků neslavíme, naše situace je jiná. Vnímáme to jinak díky příchodu Ježíše Krista. Jde hlavně o 

živou víru, naději na spasení. Ale v nebezpečí jsme i my. Od soustředění se na Boha nás odvádí mnoho věcí 

– konzumní způsob života, zájem o zdraví, peníze, zájmy. Je z toho cesta ven? Vede skrze opětovné 

naslouchání Boží vůle. Nestačí poslouchat jen kázání, nebo jen láska k bližním, nebo jen dodržování zákona. 

Ale důležité je vše dohromady - naslouchání a čtení Písma. To je komplexní, vede nás. Společenství s druhými 

nám neumožní uznávat jen to, co se nám hodí. Nemůžeme se stát sektáři. 

Za Nehemiáše se po dlouhé době lidé shromáždili ke slyšení Božího slova. Dokonce udělali i lešení. Lidé byli 

v šoku, při otevření knihy povstali a při dobrořečení padli na kolena. Nešlo jen o čtení, ale naslouchání a 

výklad Písma. Při čtení samotném můžeme sklouznout k jinému výkladu. Proto je nutné čtení a výklad spolu 

s ostatními. To nás ochrání, když slyšíme výklady druhých. 

Jaká byla reakce lidí ? Rozplakali se při čtení. Důvod byl smutek lidí nad svým stavem. Tak dlouho žili bez 

Boha. Končí pýcha, zpustlost. Vykladači Písma je nekárali, neútočili na ně, nevyčítali. Předčítali tak, aby kdo 

chce slyšet – slyšel.  

Nehemiáš nabízí řešení – prožít situaci slavnostně a radostně. Lidé se začali radovat a porozuměli slovu. 

Smíme chápat, že když člověk pozná svou bídu, Bůh je stále s ním. 

My máme jiné svátky. Pokud je slaven s opravdovostí, má smysl. Vánoce, Velikonoce, Večeře Páně, jubilea. 

Musíme ale naslouchat, co chce Bůh říct. Nejen slavení prožít, ale i radovat se. To neumíme. Jako bychom 

měli strach, že radostí slavnost ztrácí vážnost. 

Vánoce slaví každá země a církev jinak. Radujme se i my z narození Ježíše Krista, hovořme s lidmi a přejme 

požehnání od Hospodina. Společně se radujme z daru spasení. Projevy Izraelitů byly doprovázeny dáváním 

dárků a jezením tučných a sladkých jídel. 

Principy, které hrály v životě Izraelitů důležitou úlohu a můžeme je uplatnit i my: 

 Jednomyslně se shromáždili 

 Společně naslouchali Písmo 

 Začali společně studovat 

 Někteří porozuměli Písmu 

 Všimli si, že něco zanedbali, začali to praktikovat. Radovali se z nápravy. 

Dokážeme i my něco změnit v tradicích? Nebo se cítíme spokojeně a e nám všechno jedno? Máme odvahu 

ke změně? Klademe důraz na to, co je toho hodno – láska, odpuštění, vstřícnost? 

Nebo kontrolujeme, kritizujeme, poučujeme? Rozhodující moment je zaslechnout Boží hlas a rozumět mu. 

Posloucháme Boží hlas, nebo své JÁ ? 

Mnoho lidí teď uslyší zvěst o narození Pána Ježíše. Někteří porozumí. Budou cítit smutek nad svým konáním. 

Ale musíme jim sdělit, že mají mít radost, protože budou spaseni. 

Vykládejme Písmo s pokorou a nechme se vést Duchem Svatým. 

2 Tim 2, 14.-15. 
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14 Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, 

leda k rozvrácení posluchačů.  

15 Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje 

slovo pravdy.  
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