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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – NEHEMJÁŠ, LEKCE 5, NEH 7,1-72 

OTÁZKY KE STUDIU 

Lidé pod vedením Nehemjáše 
dokončili své velkolepé dílo za necelé 
dva měsíce. Stalo se tak přes 
veškerou snahu nepřátel a navzdory 
problémům uvnitř společenství. 

 

1. V závěru 6. kapitoly se 
Nehemjáš setkává s opozicí z řad 
Božího lidu (Neh 6,17-19). Jaké 
řešení této situace nalézáme na 
začátku 7. kapitoly (7,1-3)?  

• Nehemjáš nehledal loajalitu, ale 
postavil svou volbu vedoucích na 
jiném základě. Na jakém?  

• Jak budeš tento princip používat ve 
svém životě a v životě sboru? 

 

2. Čti Neh 7,1-3. Nehemjáš vybral 
některé lidi ke zvláštním úkolům. Na 
základě 1 Pa 23 zjisti, k čemu byli 
povoláni tito lidé a co bylo jejich  
úkolem nyní (v. 3). 

• Jaká jsou podle tohoto textu kritéria 
pro ustanovení služebníků? 

• Jak můžeme poznat, že je někdo 
„věrnější“ a „bohabojnější“ než 
jiní (srov. Sk 20,18-38 zvl. v. 18-21 a 
26-27; 1K 15,10; 2K 11,21-33) 

 

3. Nehemjášův příklad při výběru 
služebníků je pro nás vzorem při 
výběru těch, kteří mají v církvi vést. 
Jaké podmínky musí splňovat 
vedoucí podle Nového zákona?  

• Popiš, co je úkolem starších a 
diákonů. Jaký je mezi nimi rozdíl 
(Sk 6.1-6. 20, 18-38; 1 Tm 3,1-10; 
Tt 1,5-9; 1Pt 5,1-4)?  

• Kdo další má v církvi sloužit a jak (své 
tvrzení podlož biblickým textem)?  

 

4. Potom, co bylo ustanoveno „duchovní“ 
vedení Božího lidu, dělal Nehemjáš další 
kroky k zajištění Božího díla (Neh 7,4-
68). Co bylo potřeba vyřešit a jak to 
Nehemjáš udělal? 

• Jak rozumíš slovům: „Tu mi můj 
Bůh vložil do srdce“ (v. 5)? 

 

5. Nehemjáš rozlišoval, kdo patří do 
Božího lidu a kdo nikoliv. Používal k tomu 
seznam rodů Izraelců (7,61-68). Jak 
můžeme my rozlišovat, kdo patří do 
Božího lidu? 

• Můžeme tento text použít jako základ 
pro koncept „registrovaného“ členství 
v církvi? Proč ano a proč ne? Uveď na 
podporu svého názoru další místa 
z Písma. 

 

 

6. Čti Neh 7,69-71. Jak se zachoval 
Boží lid po ukončení stavby?  

• Jaká byla situace Izraelců podle v. 
Neh 5,1-5? 

• Kdo jim byl v tomto jednání příkladem 
(v. 69; srov. také Neh 5,14-19)? Co 
nám to říká o roli vedoucích v církvi? 

   

7. Ačkoliv měl Nehemjáš k dispozici 
„státní“ prostředky, na kom ležela 
zodpovědnost za podporu Božího díla 
(7,69-71)?  

• Jak máme tento princip uvádět do 
praxe novozákonní „postmoderní“ 
církve?   
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