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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – NEHEMJÁŠ, LEKCE 1, NEH 1,1 – 2,10 

OTÁZKY KE STUDIU 
Otevíráme knihu Nehemjáš, knihu, 

kterou bychom mohli charakterizovat 
dvěma slovy – budování a vedení.  Kniha 
je o vybudování hradeb Jeruzaléma 
Nehemjášem, vedoucím - služebníkem. 
Přečti si o novém Jeruzalémě ve Zj 21,9-
22,5, abys viděl výsledek „našeho“ 
budování. 
 

1. První část našeho příběhu 
zaznamenává modlitbu Nehemjáše 
v jejím kontextu. Přečti si Neh 1,1-
2,10 a každý oddíl charakterizuj 
jednou větou. 

a) 1,1-4 

b) 1,5-11 

c) 2,1-10 
 

2. První dějství knihy Nehemjáš (1,1-
2,8) se odehrává na hradě v Šušanu. 
Pokus se zjistit, který další příběh se 
odehrál na tomto místě.  
 

3. Čti Neh 1,1-4. Co nám tyto verše 
prozrazují o Nehemjášovi? Jaká byla 
jeho touha? 

• O co se zajímal tento vysoký státní 
úředník na prním místě (v. 2)? 

• Jak reagoval na špatné zprávy, které 
dostal (v. 4)? Zhodnoť tuto reakci ve 
světle 2 K 7,8-11. 

 

4. V další čísti máme zachycenou 
Nehemjášovu modlitbu (1,5-11). 
Všimni si, co tato modlitba obsahuje a 
pojmenuj každou část jedním slovem: 

a) v. 5-6a: 

b) v. 6b-7 

c) v. 8-10: 

d) v. 11: 
 

5. Čí hříchy vyznává Nehemjáš v 6. 
verši? Jak můžeš použít tento vzor pro 
své modlitby za náš národ a církev 
v naší zemi?  

• V 11. verši se Nehemjáš modlí za 
příležitost. Za jaké příležitosti se 
máme podle Ef 6,18-19 a Ko 4,4-5 
modlit my?  

• Za jaké další věci (podle Neh 1,5-11) 
se můžeme a máme modlit? 

• Kým byl podle v. 11 Nehemjáš? 
Srovnej tuto skutečnost s Fp 4,21c  a 1 
Tm 2,1-2. Co z toho vyplývá? 

 

6. Po čase stráveném s Bohem v půstu 
a modlitbě najednou Nehemjáš nachází 
řešení (v. 11). Co nám tento postup 
říká o hledání řešení a rozhodování se 
v našich životech?  

• V jakých oblastech svého života – 
konkrétně – budeš tento princip 
uplatňovat v následujících dnech? 

 

7. V Neh 2,1-10 Nehemjáš využívá 
situace. Na jaké vlastnosti Nehemjáše 
(vedoucího) ukazuje tento oddíl?  

• Co nás v. 4 učí o modlitbě? 

• Ačkoliv byl Nehemjáš velmi emotivní 
(1,4; 13,25) jeho jednání bylo 
důkladně promyšlené a promodlené 
(1,5-11;2,6-8). Co nám to říká o 
vedení Duchem Svatým?  

   

8. Závěr 8. verše 2. kap. nám 
zdůvodňuje Nehemjášův úspěch. Najdi 
biblické verše, které nám dokládají, že 
můžeme jednat se stejnou jistotou. 
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