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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – NEHEMJÁŠ, LEKCE 4, NEH 5,1-19

OTÁZKY KE STUDIU
Čtvrtá a šestá kapitola knihy Nehemjáš
nás seznámují s okolnostmi budování
hradeb kolem Jeruzaléma, s problémy,
kterým Izraelci museli čelit a také s
neutěšenou situací v Božím lidu. Jak se to
konkrétně projevilo v Božím lidu se
dozvídáme v 5. kapitole.

4. Podle v. 9-11 je starost a péče o
chudé totožná s poslušností Boha.
Jak to můžeme vysvětlit? Můžeš
najít některé další verše Starého
zákona, které se tímto tématem
zabývají?
●

1. Čti Neh 5,1-19. Jak tato kapitola
zapadá do kontextu 4. a 6.
kapitoly? Čím se liší od těchto
kapitol? Jak ji můžeme rozdělit?

5. Čím se Nehemjášova vláda v
Jeruzalémě lišila od ostatních
místodržitelů nebo předchozích
králů (v. 14-19)?

2. Ještě jednou si pozorně přečti celou
5. kapitolu. Stručně popiš každou
část této kapitoly svými slovy.

•

Jak dlouho trval podle v. 14 pobyt
Nehemjáše v Jeruzalémě? Myslíš si, že
to bylo očekávané (viz. Neh 2,6)?

•

Nehemjáš staví do kontrastu své
jednání
a
jednání
předchozích
místodržitelů
(v.
14-15).
Čím
zdůvodňuje své jednání?

a) 1-5:
b) 6-13:
c) 14-19:

3. Během největších útoků ze strany
opozice (čti kap. 4) se vynořil ještě
jeden neméně důležitý problém.
Jak
bys
tento
problém
charakterizoval svými slovy, o co v
něm šlo (5,1-13)?
●

Jaké skupiny lidí byly součástí tohoto
konfliktu (5,1-5)?

●

O co zde šlo podle v. 1-5? V čem potom
Nehemjáš odkrývá jádro problému
(v.6-13)?

●

●

Jak je to v Novém zákoně? Ke své
odpovědi použij 1J 3,16-18; Jk 1,27;
Žd 13,16; 2K 8,1-5.

6. Nehemjáš nebyl vedoucí, který by

pracoval jenom „od stolu“. 16. verš
mluví o motivaci jeho práce. Co
můžeme z tohoto verše vyčíst o
Nehemjášovi?
Jaké
kvality
osvědčuje jako vedoucí?

7. Jaký kontrast je uveden ve v. 17-18

(srov. s 5,1-13)? Nehemjáš znal
svůj nárok, ale věděl také o situaci v
Božím lidu, proto ho neuplatňoval.

●

Co nám v. 6-7 prozrajují o
Nehemjášově přístupu k problémům
lidí (srov. s překladem Kralické Bible)?

Jak se zde projevuje pastýřské srdce
Nehemjáše?

●

Jak můžeš vysvětlit
modlitbu v 18. verši?

Jak reaguješ na hřích, na hříšné
jednání nebo postoje, s nimiž jsi
konfrontován?

8. Co tě nejvíce zaujalo v této kapitole

Nehemjášovu

a jak to budeš uvádět do svého
každodenního života?
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