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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – NEHEMJÁŠ, LEKCE 10, NEH 13,4-31 

OTÁZKY KE STUDIU 
Po dvanáctiletém působení Nehemjáše 

v Jeruzalémě se Nehemjáš vrací na dvůr 
krále Artaxerxa. Během jeho nepřítomnosti 
Boží lid „zvlčí“. Přečti si 13. kapitolu 
Nehemjáše, abys získal přehled o 
událostech, které následovaly. 

 

1. Vrať se zpátky do Neh 10,30-40 a 
pokus se shrnout obsah smlouvy Božího 
lidu s jejich Bohem: 

1) 10,30: 

2) 10,31:  

3) 10,32: 

4) 10,33-40: 

• Ve kterých bodech Izraelci tuto 
smlouvu porušili?  

• Jak můžeme podle tohoto klíče 
přirozeně rozdělit 13. kapitolu? 

 

2. V Neh 13,4-9 upřednostnil kněz 
Eljašíb zájmy své rodiny před Božím 
Slovem a poslušností Bohu. Nehemjáš 
po svém návratu hned pochopil, jakého 
zla se Eljašíb dopustil (v. 7). Vysvětli, co 
se stalo a proč to bylo tak zlé.  

• Jaký má být postoj křesťana k jeho 
rodině? Použij k odpovědi následující 
texty z Nového zákona: Mt 10,34-39; 
1Tm 5,8; Ef 5,21-6,4. 

• Kdy se jedná kompromis se světem a 
kdy o poslušnost rodičům, oddanost 
partnerům, …? 

• V čem je pro tebe inspirativní 
Nehemjášovo jednání v této věci? 

 

3. Druhým problémem, který 
Nehemjáš řeší, je opuštěný Boží dům 
(Neh 13,10-14). Proč služebníci 

opustili Boží dílo, bohoslužby, uctívání 
Pána (v. 10)?  

• Můžeme být v pokušení postavit proti 
sobě práci (zaměstnání, zdroj obživy) a 
službu. Čti Ko 3,22-4,1 a 1K 9,3-18. 
Jaký má být vztah mezi prací a 
službou? 

• Co musí být prioritou povolaných 
služebníků? Jaký má být zdroj jejich 
obživy? Jak zaopatřovali levity, co se 
týče způsobu provedení i kvantity? 

 

4. Neh 13,15-22 popisuje další 
problém, s nímž se Nehemjáš setkal.  O 
co šlo? Proč to bylo tak vážné (v. 18)? 

• Jak daleko musel Nehemjáš zajít, aby 
zjednal nápravu (v. 21)? Srov. také 
s 2K 10,7-11 a Ga 2,11-14. 

• Jaký byl další krok (v. 22)? 
 

5. Nehemjáš znovu řešil problém 
smíšených manželství (Neh 13,23-31). 
Proč bylo tak zlé, že si židé brali za 
manžele cizince (v. 26)? 

• Proč myslíš, že se tento hřích znovu a 
znovu opakoval – viz. také 6,18;7,61-
65; 10,31; 13,1-3? 

 

6. Přečti si Neh 2,11-18. Je ve 13. 
kapitole stále tentýž Nehemjáš jaký 
přišel do Jeruzaléma? Jaké vidíš 
rozdíly? Co nám tento oddíl (13. kap.) 
říká o Nehemjášově charakteru? 

• Co nám tento text říká o důležitosti 
vedení v Božím lidu? Srov. také Sk 
20,29-32. 

• Jak bys vysvětlil skutečnost, že nikdo 
do této situace před Nehemjášovým 
příchodem nezasáhl? 
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