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40 DNÍ S BIBLÍ 

 

Datum SZ NZ  

29. 2. Ezd 1,1-11 Mt 1,1-25  
1. 3. Ezd 2,1-35 Mt 2,1-23  
2. 3. Ezd 2,36-58 Mt 3,1-17  
3. 3. Ezd 2,59–70 Mt 4,1-25  
4. 3. Ezd 3,1-13 Mt 5,1-20 2. neděle postní 
5. 3. Ezd 4,1-10 Mt 5,21-48  
6. 3. Ezd 4,11-24 Mt 6,1-34  
7. 3. Ezd 5,1-17 Mt 7,1-29  
8. 3.  Ezd 6,1-13 Mt 8,1-34  
9. 3.  Ezd 6,14-22 Mt 9,1-34  
10. 3. Ezd 7,1-10 Mt 9,35 – 10,15  
11. 3. Ezd 7,11-28 Mt 10,16-42 3. neděle postní 
12. 3.  Ezd 8,1-20 Mt 11,1-30  
13. 3. Ezd 8,21-36 Mt 12,1-21  
14. 3.  Ezd 9,1-15 Mt 12,22-50  
15. 3. Ezd 10,1-16 Mt 13,1-35  
16. 3. Ezd 10,17-44 Mt 13,36-58  
17. 3. Neh 1,1-11 Mt 14,1-36  
18. 3. Neh 2,1-10 Mt 15,1-20 4. neděle postní 
19. 3. Neh 2,11-20 Mt 15,21-39  
20. 3. Neh 3,1-15 Mt 16,1-28  
21. 3. Neh 3,16-32 Mt 17,1-27  
22. 3. Neh 3,33-4,5 Mt 18,1-35  
23. 3. Neh 4,6-17 Mt 19,1-30  
24. 3. Neh 5,1-19 Mt 20,1-34  
25. 3. Neh 6,1-19 Mt 21,1-22 5. neděle postní 
26. 3. Neh 7,1-38 Mt 21,23-46  
27. 3. Neh 7,39-72 Mt 22,1-22  
28. 3. Neh 8,1-8 Mt 22,23-46  
29. 3. Neh 8,9-18 Mt 23,1-39  
30. 3. Neh 9,1-15 Mt 24,1-22  
31. 3. Neh 9,16-31 Mt 24,23-51  
1. 4.  Neh 9,32-37 Mt 25,1-30 Květná neděle 
2. 4. Neh 10,1-30 Mt 25,31-46  
3. 4. Neh 10,31-40 Mt 26,1-29  
4. 4. Neh 11,1-36 Mt 26,30-56  
5. 4. Neh 12,1-26 Mt 26,57 – 27,10  
6. 4. Neh 12,27-47 Mt 27,11-50 Velký pátek 
7. 4. Neh 13,1-14 Mt 27,51-66  
8. 4. Neh 13,15-31 Mt 28,1-20 Boží hod velikonoční 
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40 DNÍ S EZDRÁŠEM A NEHEMJÁŠEM  

OBNOVA BOŽÍHO LIDU 

 

Datum Denní čtení Biblické studium Kázání 

29. 2. Ezd 1,1-11 Boží lid a Boží lidé  
1. 3. Ezd 2,1-35 
2. 3. Ezd 2,36-58 
3. 3. Ezd 2,59–70 
4. 3. Ezd 3,1-13 2. neděle postní Ezd 3,1-13: To nejdůležitější nejprve 
5. 3. Ezd 4,1-10 Přátelé a nepřátelé Božího lidu  
6. 3. Ezd 4,11-24 
7. 3. Ezd 5,1-17 
8. 3.  Ezd 6,1-13 
9. 3.  Ezd 6,14-22 
10. 3. Ezd 7,1-10 
11. 3. Ezd 7,11-28 3. neděle postní Ezd 7,1-14: Učitelem v Božím lidu 
12. 3.  Ezd 8,1-20 Lid Boží, lid zvláštní  
13. 3. Ezd 8,21-36 
14. 3.  Ezd 9,1-15 
15. 3. Ezd 10,1-16 
16. 3. Ezd 10,17-44 
17. 3. Neh 1,1-11 
18. 3. Neh 2,1-10 4. neděle postní Neh 2,1-10: Služebníkem Boha i lidí 
19. 3. Neh 2,11-20 Boží dílo a jeho překážky  
20. 3. Neh 3,1-15 
21. 3. Neh 3,16-32 
22. 3. Neh 3,33-4,5 
23. 3. Neh 4,6-17 
24. 3. Neh 5,1-19 
25. 3. Neh 6,1-19 5. neděle postní Neh 6,1-19: Zápasy Božího služebníka 
26. 3. Neh 7,1-38 Boží slovo a co s lidmi dělá  
27. 3. Neh 7,39-72 
28. 3. Neh 8,1-8 
29. 3. Neh 8,9-18 
30. 3. Neh 9,1-15 
31. 3. Neh 9,16-31 
1. 4.  Neh 9,32-37 Květná neděle  Neh 9,32-37: Spravedlivý Bůh hříšníků 
2. 4. Neh 10,1-30 Obnovený život v zaslíbené zemi  
3. 4. Neh 10,31-40 
4. 4. Neh 11,1-36 
5. 4. Neh 12,1-26 
6. 4. Neh 12,27-47 Velký pátek - 
7. 4. Neh 13,1-14   
8. 4. Neh 13,15-31 Neděle vzkříšení - 
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EZDRÁŠ A NEHEMJÁŠ: OBNOVA BOŽÍHO LIDU 

 

Knihy Ezdráš a Nehemjáš vypráví o národním a duchovním vzkříšení lidu Izraele v zaslíbené zemi po 
období soudu v babylonském exilu. Pod vedením svých představených překonávají navrátilci vnější 
i vnitřní problémy a podle řádů Mojžíšova zákona společně obnovují jeruzalémský chrám, komunitu 
a město. Dílo obnovy je však od začátku do konce nejisté a křehké. 

 

POSTAVENÍ V BIBLI 

 

Knihy Ezdráš (Ezd) a Nehemjáš (Neh) patří k nejméně čteným a pojednávaným knihám Bible. Zdají se 
čtenářsky nepřístupné: obsahují mnoho seznamů, jejich příběh je komplikovaný, chronologicky ne 
zcela jasný, v závěru otevřený. Témata jsou výrazně „starozákonní“. Hlavními aktéry jsou lidé, Bůh do 
děje přímo nezasahuje, příp. Boží zásahy jsou zřejmé pouze víře hlavních postav. 

Přesto však Ezd a Neh hrají v Bibli důležitou roli. Ve starozákonním kánonu dvoudílné křesťanské 
Bible uzavírají Ezd a Neh blok dějepravných knih (Gn – Est), a představují tak vyústění příběhu lidu 
staré smlouvy. V židovské verzi kánonu po Ezd-Neh následuje už jen Paralipomenon, jakási 
rekapitulace izraelské Bible. Ezd-Neh je tedy velkým finále biblického příběhu: Bůh zůstává Izraeli 
a svým závazkům věrný navzdory hříchu a soudu. Návratem z babylonského zajetí, který je 
představen jako repríza egyptského exodu; začíná nový úsek cesty Izraele se svým Bohem, úsek 
otevřený do nadějné, leč nejisté budoucnosti. 

Literárně i zvěstně je kniha Ezd-Neh úzce spojena s Paralipomenon. Spisy Ageův a Zacharjášův (Ag, 
Za) jsou jejím prorockým komentářem a doplněním: v Ezd-Neh se ohlašuje mesiášská budoucnost. 

 

CHARAKTERISTIKA A ZVĚST  

 

Ezd a Neh byly původně jedinou knihou, tak ji vnímá i tento materiál; k rozdělení došlo teprve ve 
středověku: Obě rozplétají stejnou zápletku - téma obnovy chrámu, lidu a města coby domu Božího. 
V obou vystupuje zákoník Ezdráš. V obou Ezdráš - a také Nehemjáš - čelí obdobným výzvám. 

Ezd-Neh je knihou dějepisnou. Události přesně datuje, a to vzhledem k panování perských králů, 
iniciátorů a mecenášů obnovy. Kniha cituje archivní prameny, např. Kýrův a Dareiův edikt, seznamy 
osob, předmětů a darů; dlouhá pasáž v aramejštině, tehdejším obecném jazyku, obsahuje úřední 
dokumenty (Ezd 4,8 – 6,18); najdeme zde osobní paměti obou hlavních aktérů, kněze Ezdráše (Ezd 7-
10; příp. Neh 8; 8-10) a místodržitele Nehemjáše (Neh 1-7; 12,27-43 a 13,4-31).  

Střídání mezi vyprávěním v („objektivní“) třetí osobě a („subjektivní“) první osobě – dokonce ve dvou 
prvních osobách – je výrazným stylistickým znakem knihy. Soupeří spolu tito vypravěči? Představují 
Ezdráš a Nehemjáš konkurenční vůdčí tipy? Anebo se doplňují? V jakém smyslu? Zdá se, že střídání 
vypravěčských perspektiv podtrhuje poselství knihy, vyjádřené také důrazem na seznamy a písemné 
dokumenty, totiž že hlavními aktéry dění nejsou výjimeční jedinci, nýbrž Boží lid. Podobně nejvyšší 
autoritou nejsou lidé, nýbrž psaný text Písma a úředních listin. Také svatost se neomezuje pouze na 
chrám, nýbrž svaté je celé město a jeho obyvatelé, celý Izrael navrátilců. 

Ezd-Neh vypráví v častých narážkách na formulace a motivy z jiných knih SZ, zvláště na mojžíšovské 
vyprávění exodu a jeho aktualizace u proroků.  
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PŘÍBĚH 

 

Ezd-Neh vypráví o národním a duchovním vzkříšení lidu Izraele ve své zemi po katastrofě 
babylonského vyhnanství. Základní historický rámec knihy tvoří dějiny perské říše, jejímiž vládci 
v inkriminovaném období byli: 

 

 Kýrus (551 – 529): 539 dobývá Babylon, 538 vydává edikt o návratu Židů 

 Kambýses (529 – 522): dobývá Egypt 

 Dareios I. (521 – 485): poražen Řeky u Maratónu r. 490, za jeho vlády obnoven chrám 

 Xerxes neboli Achašveróš (485 – 465): poražen Řeky u Salamíny r. 480, manžel královny Ester 

 Artaxerxes I. Longimanus (465 – 424): vysílá Ezdráše a později Nehemjáše do Jeruzaléma 

 Dareios II. (423 – 404) 

 

Hospodin podle svého zaslíbení (Iz 45 aj.) vnukne perskému králi Kýrovi, přemožiteli babylonské říše, 
aby obnovil chrám v Jeruzalémě a po sedmdesáti letech zajetí i židovskou existenci v Zemi Izrael 
(Ezd 1). Na jeho výnos z roku 538 př. Kr. jako první zareaguje skupina 42 000 navrátilců pod vedením 
Šešbásara, příp. Zerubábela a Jóšuy, kteří v Jeruzalémě postaví oltář a položí základy nového chrámu 
(Ezd 2-3). Opozici vedené starousedlíky se však podaří přerušit práce v chrámovém okrsku, a to až do 
roku 520, druhého roku Dareiovy vlády; později vytrvalá opozice za králů Achašveroše, tj. Xerxe, 
a Artaxerxe podobně naruší obnovu hradeb (Ezd 4, srov. Neh 1). Ovšem král Dareios I., podnícen 
dotazem zaeufratského místodržitele Tatenaje, nařídí důslednou realizaci ediktu svého velkého 
předchůdce Kýra, takže chrám a bohoslužba jsou roku 515 př. Kr. úspěšně obnoveny; velký 
povzbuzením je také služba proroků Agea a Zacharjáše (Ezd 5-6).  

Roku 458 př. Kr. se z exilu do Jeruzaléma se skupinou především kněžských exulantů vrací kněz 
a zákoník Ezdráš (Ezd 7). Nese s sebou Artaxerxovo pověření stabilizovat chrámový kult a život obce 
podle Mojžíšova zákona (Ezd 8). Ve městě je však brzy konfrontován s problémem národnostně, resp. 
nábožensky smíšených manželství. Ezdráš reaguje kající modlitbou, ke které se lid připojí pokáním 
a nápravou (Ezd 9-10).  

Roku 445 př. Kr., dojat špatnými zprávami o stavu jeruzalémských hradeb (srov. Ezd 4) a pověřen 
králem Artaxerxem jejich rekonstrukcí, do města přibude Nehemjáš, významný říšský úředník (Neh 1-
2). Sanbalat Chorónský, místodržitel Samaří, pod jehož správu dosud Jeruzalém v rámci zaeufratské 
satrapie spadá, a jeho kumpáni se ale všelijakými intrikami a hrozbami pokouší fortifikaci města 
zabránit (Neh 3-6). Nehemjáš, mezitím jmenován jeruzalémským místodržitelem, proti této opozici 
důsledně trvá na Artraxerxově, potažmo Kýrově a Dareiově mandátu, modlí se, povzbuzuje lid 
a organizuje práce tak, aby se město mohlo bránit, a stavba se nezastavila (Neh 3-6). Rázně řeší také 
vnitřní sociální problémy, předně s lichvou a dlužním otroctvím (Neh 5). Hradby jsou navzdory opozici 
v krátkém čase 52 dnů zdárně dobudovány, navrátilci se konečně mohou v bezpečí usadit (Neh 7). 

Zákoník Ezdráš se pak spolu s knězi a lévijci ujímá úkolu obnovit život komunity podle naučení Božího 
zákona. Lid na veřejné předčítání z Tóry reaguje radostí a pokáním, ale také závazky a obnovou 
smlouvy s Hospodinem (Neh 8-10). Země, tj. město včetně přilehlého venkova, je losem rozdělena 
a osídlena, jeruzalémské hradby jsou slavnostně zasvěceny (Neh 11-12). V době Nehemjášovy krátké 
nepřítomnosti (433 – 432 př. Kr.) se však v chrámu i mezi lidem rozbují staré neřády, porušování dne 
odpočinku, zanedbávání chrámu, smíšená manželství. Po svém návratu musí Nehemjáš tyto 
problémy opětovně řešit (Neh 13). Výsledky exodu a poexilní obnovy tak zůstávají nejisté… 
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ČLENĚNÍ EZD-NEH 
 

1. STAVĚJTE DŮM        Ezd 1,1-6 

 Kýrův edikt: vraťte se a budujte    1,1-4 

 Odpověď obce: druhý exodus     1,5-6 
 

2. STAVBA DOMU        Ezd 1,7 – Neh 7,72 
a. NÁVRAT ZOROBÁBELŮV: OBNOVA CHRÁMU    Ezd 1,7 – 6,22 

i. Návrat        1,7 – 2,67 

 Seznam chrámové výbavy    1,7-11 

 Jeruzalémský lid: seznam navrátilců poprvé   2,1-67 
ii. Stavba oltáře a chrámu      2,68 – 3,13 

 Dobrovolný dar navrátilců na stavbu chrámu  2,68-70 

 Obnova oltáře a základů chrámu    3,1-13 
iii. Opozice sousedů      4,1-23 

 Opozice za Kýra a Dareia    4,1-5 

 Opozice za Xerxa a Artaxerxa (předjímka budoucnosti) 4,6-23 
iv. Dokončení stavby chrámu     4,24 – 6,22 

 Obnovení práce a neúspěšná opozice za Dareia  4,24 – 6,14 

 Posvěcení chrámu a hod beránka    6,15-22 
b. NÁVRAT EZDRÁŠŮV: OBNOVA OBCE     Ezd 7,1 – 10,44  

i. Návrat       7,1 – 8,36 

 Ezdráš a jeho pověření: buduj lid    7,1-28 

 Ezdrášova skupina navrátilců    8,1-14 

 Příprava návratu a návrat do Jeruzaléma   8,15-36 
ii. Problémy v jeruzalémské obci     9,1 – 10,44 

 Problém smíšených manželství    9,1-2 

 Ezdrášova kající modlitba    9,3-15 

 Pokání lidu a řešení problému    10,1-44 
c. NÁVRAT NEHEMJÁŠŮV: OBNOVA HRADEB     Neh 1,1 – 7,72 

I. Návrat       1,1 – 2,10 

 Špatné zprávy a Nehemjášova modlitba   1,1-11 

 Nehemjášův rozhovor s Artaxerxem   2,1-9 

 Opozice poprvé: nelibost    2,10 
II. Problémy a řešení v Jeruzalémě     2,11 – 6,19 

 Noční inspekce hradeb     2,11-18 

 Opozice podruhé: protesty    2,19-20 

 Stavba hradeb a stavitelé    3,1-32 

 Opozice potřetí: posměch    3,33-38 

 Opozice počtvrté: hrozby    4,1-17 

 Vnitřní překážky díla: sociální rozkol   5,1-19 

 Opozice popáté: intriky     6,1-14 

 Dokončení hradeb     6,15 

 Opozice nakonec: neúspěšná    6,16-19 
III. Lid uvnitř obnovených hradeb     7,1-72 

 Jeruzalémské brány     7,1-3 

 Jeruzalémský lid: seznam navrátilců a darů podruhé  7,4-72 
 

3. OBYVATELÉ DOMU        Neh 8,1 – 13,31 
i. Mojžíšův zákon a obnova smlouvy     8,1 – 10,40 

 Čtení ze zákona a oslava čtení    8,1-12 

 Svátky stánků na základě čtení zákona   8,13-18 

 Kající modlitba na základě čtení zákona   9,1-37 

 Nová smlouva na základě čtení zákona   10,1-40 
ii. Zasvěcení země      11,1 – 12,47 

 Seznam osadníků, kněží a levitů    11,1 – 12,26 

 Posvěcení hradeb: dokončení díla obnovy   12,27-47  
iii. Nehemjášův zápas o svatost lidu a země    13,1-31 
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Biblické studium 1: Boží lid a Boží lidé 

29. února - 3. března: Ezd 1,1 – 2,70 

 

Výrazným rysem knihy Ezd-Neh jsou seznamy a výčty lidí, zvířat, darů apod. Seznamy, zabírající až 

¼ plochy Ezd-Neh, pro nás představují čtenářský oříšek. Pro tehdejšího člověka však byly důležitým 

nástrojem vyprávění, zdrojem informací a důvodem útěchy.  

 

Seznamy v Ezd-Neh 

 

 Ezd 1,9-11  soupis chrámového náčiní navráceného Peršany do jeruzalémského chrámu 

 Ezd 2,1-67  soupis navrátilců a jejich zvířectva 

 Ezd 2,69  souhrn darů předáků na svatyni 

 Ezd 3,9  soupis dovozců na stavbě chrámu 

 Ezd 6,17  soupis obětovaných zvířat při posvěcení chrámu 

 Ezd 7,1-5  Ezdrášův rodokmen až k Pinchasovi, Eleazarovi a Áronovi 

 Ezd 8,1-14  soupis předáků navrátilců, kteří přišli s Ezdrášem 

 Ezd 8,16  soupis předáků vyhledávajících Lévity pro chrám 

 Ezd 8,18-20  nalezení Lévité pro chrám 

 Ezd 8,24  soupis kněží bdících nad královským darem chrámu 

 Ezd 8,26-27  soupis králova daru chrámu 

 Ezd 8,33  jména úředníků přebírajících královský dar chrámu 

 Ezd 8,35  soupis zvířat obětovaných při návratu Ezdrášovy skupiny 

 Ezd 10,15  jména odpůrců Ezdrášovy kající reformy 

 Ezd 10,18-44  seznam provinilců 

 Neh 3,1-32  seznam stavitelů a jejich pracovních úseků při obnově jeruzalémských hradeb 

 Neh 5,18  souhrn spotřeby Nehemjášova stolu 

 Neh 7,5-68  seznam navrátilců a jejich zvířectva (srov. Ezd 2,1-67) 

 Neh 7,69-71  souhrn darů předáků a lidu na svatyni 

 Neh 8,4  seznam vykladačů zákona stojících vedle Ezdráše při velkém předčítání  

 Neh 8,7  seznam lévijských učitelů zákona 

 Neh 9,4-5  seznam lévijských modlitebníků činících pokání jménem lidu 

 Neh 10,2-29  signatáři nové smlouvy s Hospodinem 

 Neh 11,3-36  seznam navrátilců, kteří osídlili Jeruzalém 

 Neh 12,1-26  seznam kněží a lévitů, kteří se vrátili se Zerubábelem 

 Neh 12,32-42 seznam zpěváků sloužících při posvěcení hradeb 

 

Náměty pro skupinku 

 

 Přečtete si seznam v Ezd 2,1-70. Popište, co obsahuje, jak je uspořádán. Proč je zde uveden? Jak 

v něm obec navrátilců definuje sebe sama a smysl své existence?  

 Zaměřte se na knihu Ezd-Neh a na přehled seznamů. Kde ve vyprávění se seznamy nacházejí? 

Jakou roli v knize hrají?  

 Co nás seznamy v Ezd-Neh učí o Božím lidu a jeho úkolech? Na koho a na co jimi klade Ezd-Neh 

důraz?  

 Co nás učí o Božím lidu dnes? Co nás tyto seznamy učí o Bohu? 
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Biblické studium 2: Přátelé a nepřátelé Božího lidu 

4. - 10. března: Ezd 3,1 – 6,22 

 

Hlavním cílem návratu ze zajetí a hlavním úkolem, jímž král Kýros navrátilce pověřil, byla obnova 

bohoslužby a chrámu. Tomuto dílu však pomluvami u perské vlády dlouho a úspěšně brání vůdcové 

místních osadníků, které kdysi po pádu izraelského království (r. 722) ze všech koutů Blízkého 

Východu do Samaří přesídlili asyrští dobyvatelé (Ezd 4). Intervence jiných perských říšských úředníků 

dílu obnovy naopak pomáhá, když totiž na jejich dotaz král Dareios potvrdí výnos svého předchůdce 

Kýra (Ezd 5-6). Chrám tak může být přece jen znovu vystavěn a bohoslužba obnovena, stejně tak i 

slavení hodu beránka (Ezd 6). 

 

 

Náměty pro skupinku 

 

 Všimněte si rozdílů mezi časovým sledem událostí a jejich literárním převyprávěním. Proč asi tyto 

rozdíly? 

 Přečtete si královské výnosy, Artaxerxův v Ezd 4,17-22 a Dareiův v Ezd 6,3-12. Jak zrcadlí povahu 

tazatelů, které jejich sepsání vyvolali (Ezd 4,8-16 a 5,6-17)? Co mají výnosy společného, oč v obou 

vlastně jde? V čem se liší?  

 Jakou roli hrála tehdy a hraje dnes vrchnost v Božím díle (srov. Ř 13,1nn; Zj 13,11)? Jak se 

k podpoře, příp. nepřejícnosti perské vrchnosti stavěli navrátilci? Co máme čekat my, co máme 

dělat my dnes? 
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Biblické studium 3: Lid Boží, lid zvláštní 

11. - 17. března: Ezd 7,11 – 10,44 

 

Ezd 7-10 vypráví o Ezdrášově návratu do Jeruzaléma: představuje Edzrášův mandát; popisuje 

organizační a duchovní přípravy karavany na cestu i její šťastný příchod do Jeruzaléma. Světlý obraz 

se ale brzy zakaluje, když si někteří předáci Ezdrášovi stěžují na porušování Mojžíšova zákona: mnozí 

z navrátilců, předáci a kněží na prvním místě, se oženili s cizinkami. Na Ezdrášovo zděšení a kající 

modlitbu lid spontánně reaguje nápravou. 

 

 

Náměty pro skupinku 

 

 Přečtěte si Ezd 9,1-15. V čem spočíval hřích některých navrátilců? Jak tento hřích popisují 

a hodnotí předáci z 9,1 a jak Ezdráš ve své modlitbě v 9,6nn?  

 Proč předáci i Ezdráš považují případ smíšených sňatků za tak vážný problém? Jak je to se 

smíšenými sňatky v podmínkách nz. církve, dnes? 

 Komunita navrátilců se hříchu postavila vyloučením přimísených „národů“. Co nás navrátilci 

mohou naučit? Jaká řešení nabízí NZ (např. 1K 7,12-16; 1Pt 3,1-7)? 

 Co se můžeme naučit z Ezdrášovy reakce a jeho slov pro své vlastní jednání s hříchem bratří 

a sester? 
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Biblické studium 4: Boží dílo a jeho překážky 

18. - 24. března: Neh 2,1 – 5,19 

 

Jakmile se Nehemjáš před Artaxerxem zastane nechráněného Jeruzaléma a jakmile dostane královské 

svolení obnovit městské hradby, objevují se na scéně protivníci Izraele. Nejrůznějšími způsoby – 

protesty, posměchem i silovým nátlakem - se snaží dílo obnovy překazit. Nehemjáš však jde cíle- 

vědomě za svým: organizuje stavební práce, operativně reaguje na úklady nepřátel, energicky řeší 

vnitřní rozpory židovské komunity a s rozmyslem a modlitbami všechny a všechno osobně vede 

k dokončení díla: jen aby Jeruzalém byl konečně v bezpečí.  

 

 

Náměty pro skupinku 

 

 Rozdělte si oddíl Neh 2-5 mezi sebou: a) 2,1-20; b) 3,1-38; c) 4,1-17; d) 5,1-19; a v menších 

skupinkách nebo jednotlivě si v 15 minutách pozorně pročtěte přidělenou část. Zamyslete se, 

v čem spočívalo ohrožení Božího díla a jak konkrétně se této hrozbě Nehemjáš s Izraelem bránili, 

jakým způsobem obstáli. Následně se podělte o své poznatky s ostatními. 

 Jaké zásahy či opravy potřebuje náš život a náš sbor?  Co je naším cílem?  

 Čím je naše dílo ohroženo? Jak se můžeme těmto výzvám a protivenstvím postavit, jak v nich 

můžeme obstát, jak v nich můžeme vyrůst?  

 Jakou roli hraje vedoucí, jakou ostatní lidé? 
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Biblické studium 5: Boží slovo a co s lidmi dělá 

25. - 31. března: Neh 7,1 – 9,31 

 

Stavební dílo je hotovo, fyzický návrat ze zajetí je zabezpečen; nyní je nutné dokončit a zajistit návrat 

duchovní. Proto se lid obrací k Božímu zákonu, kdysi v době před babylonským zajetím trestuhodně 

zavrženému. Nyní ho však chce slyšet jako Boží povolání na cestu nápravy. Boží zákon přináší lidu 

radost a bolavé sebepoznání. 

 

 

Náměty pro skupinku 

 

 Přečtěte si v Neh 8-9 popis duchovní obnovy Božího lidu. Jak toto probuzení začalo, jak probíhalo, 

kam vedlo? Čím se můžeme inspirovat? Co můžeme dělat? 

 Jak Židé zacházeli s Biblí? A jak na její slova reagovali? 

 Vraťte se k velké kající modlitbě v Neh 9, která rekapituluje celý starozákonní příběh Izraele. Co se 

podle Neh 9 máme ze SZ naučit o Hospodinu, o Božím lidu, o Božím zákonu? A o nás dnes? 

 Zkuste k této modlitbě připojit náš novozákonní, křesťanský, anebo i svůj osobní dodatek. 
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Biblické studium 6: Obnovený život v zaslíbené zemi 

2. - 8. dubna: Neh 10,1 – 13,31 

 

V závěru kající modlitby, v niž lid v odpověď na zvěst zákona vypráví příběh Boží věrnosti vůči 

hříšnému Izraeli, obnovují kněží s předáky i lidem sinajskou smlouvu. Poté osídlují část zaslíbené 

země, zajišťují chod chrámu a s chvalozpěvy posvěcují hradby. Boží dům – chrám, město i obec – je 

zbudován, návrat dokončen. Během krátké Nehemjášovy nepřítomnosti však bují staré neřády; 

místodržitel je sice řeší, návrat je však křehký… 

 

 

Náměty pro skupinku 

 

 Boží lid v závěru kající modlitby obnovuje sinajskou smlouvu s Hospodinem. Přečtěte si její 

aktualizaci v Neh 10,29-40. V čem je aktuální pro nás dnes? 

 V poslední kapitole Neh 13 Nehemjáš musí řešit porušení všech závazků z Neh 10 a rázně 

zjednávat nápravu. Jako by dobré úmysly a přísahy lidu nestačily, jako by k prosazení Boží vůle 

bylo zapotřebí hrubé (a politické) síly… Co nás učí Neh 13? Jak je tomu s našimi křesťanskými 

závazky? 

 Poslední tečkou za Nehemjášovým vyprávěním a za vyprávěním knihy Ezd-Neh vůbec je navzdory 

selhání v Neh 13 slovíčko „k dobru“ (13,31b). Podobně „radost“ je jedním z nejsilnějších motivů 

knihy. Přečtěte si Neh 12,43-47 a  8,9-12 (a třeba také Ezd 3,10-13 a 6,19-22). Jakou roli radost 

a společné slavení hrají při obnově Božího lidu? 

 

 


