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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – NEHEMJÁŠ, LEKCE 7, NEH 9,1-37 

OTÁZKY KE STUDIU 
Sedmý měsíc byl podle zákona měsícem 

slavností (Lv 23, 24-37).  Čti Neh 9 a 
přemýšlej o tom, jaké byly důsledky toho, 
že se Izraelci vrátili k Božímu Slovu. 

1. 24. den sedmého měsíce (Neh 9,1) 
se Izraelci znovu spontáně shromáždili. 
Vysvětli, jak se toto shromáždění lišilo 
od předchozího (Neh 8,1). 

• Lidé slyšeli Boží Slovo, vykládali ho,  
porozuměli mu a hned podle něj 
jednali. Začali se sytit Boží vůlí (srov. 
J 4,34). Co je nejčastějším důvodem 
k tomu, že nenaplňuješ Boží vůli? 

•  Jak hledáš Boží vůli pro svůj život? 
 

2. Čti Neh 9,1-5. Boží lid se 
shromáždil ke společnému uctívání. 
Jaké byly postoje těchto lidí? 

• Co bylo v centru jejich uctívání 
Hospodina (v. 3-5)? 

• K čemu směřovala výzva z v. 5 (srov. 
s Neh 8,9-11)?  

• Jaké byly podle těchto veršů zjevné 
projevy postoje jejich srdce? 

• Podle čeho rozpoznáváme „roztržené“ 
srdce před Pánem (srov. Jl 2,12-17)? 

 

3. V první části modlitby (Neh 9,6-15) 
si lidé připomínali Boží velikost a činy. 
Proč to bylo nutné? 

• Jak si připomínáš Boží velikost a činy 
ty? Přemýšlej nad Božím jednáním ve 
svém životě a pokus se ho shrnout 
v několika větách. 

 

4. Následující verše (9,16-21) výrazně 
kontrastují s předchozím oddílem (9,5-
15). Připomínají hříchy lidu, ale 
zároveň se soustředí na Boží 
milosrdenství. 

• Vypiš z tohoto oddílu všechny Boží 
vlastnosti, které jsou v něm přímo nebo 
nepřímo zmíněny. 

• Čti 1J 1,9 a 2Tm 2,13. Co je tou 
základní věcí, kvůli které můžeme Bohu 
vždy důvěřovat? Projevuje se to ve 
tvém životě, kdykoli zhřešíš? Jak 
konkrétně? 

 

5. Oddíl 9,22-25 bychom mohli 
stručně nazvat Boží požehnání. 
Vysvětli, co znamená Boží požehnání. 

• Čti Gn 1,22.28; 9,1; 12,3; Ga 3,9; 
1Pt 3,9. Vysvětli roli a smysl Božího 
požehnání pro život křesťana. 

• Vypiš si následující verše z knihy 
Přísloví: 3,33; 5,18; 10,6; 10,7; 
10,22; 11,11; 11,26; 20,21; 22,9; 
24,25; 28,20; 30,11 a přemýšlej nad 
nimi a modli se, abys žil jako 
požehnaný Hospodinův. 

 

6. Klíčem k dalšímu oddílu (9,26-31) 
je v. 31. Izraelci zlehčovali hřích, Bůh 
ale zůstal věrný. Nyní se chtějí učit 
z chyb minulosti.  

• Vypiš  z tohoto oddílu kontrasty – 
jednání lidí X jednání Pána Boha.  

• Proč je důležité znát historii? Jak nám 
to pomáhá v našem životě, v životě 
církve? 

• Jsi připravený se poučit z minulosti? 
Ze svých vlastních chyb? 

   

7. Z dalších veršů (9,32-37) jasně 
vyplývá, že Izraelci věděli, v jaké jsou 
nyní situaci. Byli odhodláni to řešit. 

• Na základě čeho to mohli dobře vědět 
(v. 3)?   

• Jednáš okamžitě a odhodlaně, jakmile 
tě Boží Slovo usvědčí ze špatných věcí 
(postoje, činy, slova, ...)? 
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