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OTÁZKY KE STUDIU
Nehemjáš 8-9 nám představují spojité
nádoby: hlad po Božím Slově a modlitbu
(pokání). Studium Písma a modlitby jsou
pilíře duchovního života. V kombinaci
s rozhodným jednáním se výsledek jistě
dostaví (viz. Př 13,4.13).

1. Čti Neh 9 a pokus v několika větách

5. Proč bylo pro Židy důležité oddělit
se od ostatních národů (v. 31)? Čti Jan
17,14-20. Proč je pro církev důležité
zůstat v oddělení od světa a zároveň ve
světě?
•

Židé přijali některé závazky z Božího
Slova jako určité minimum zjevné
poslučnosti Pánu (31-40). Jaké je tvé
minimum poslušnosti?

•

Existují nějaké věci, v nichž nemůžeš
slevit? Které věci z Božího Slova jsou
pro tebe podstatné a zásadní?

vysvětlit, na co odkazují první slova
Neh 10,1.
•
•

Jak reaguješ na Boží jednání ve svém
životě? Dokážeš se poučit z minulých
chyb?
Jakou konkrétní podobu měla reakce
Izraelců podle v. 1?

2. V Neh 10,1-30 čteme o lidech, kteří
uzavřeli smlouvu s Hospodinem. Kdo
byli tito lidé?
•

Jak Písmo charakterizuje ty z Božího
lidu, kteří se postavili za smlouvu
s Pánem (Neh 10,29)?

•

Kdo všechno se připojil ke smlouvě
podle v. 29 (srov. Neh 8,2-3)?

•

K čemu se tito lidé zavázali podle v.
30?

6. Izraelci nechtěli ponechat náhodě
zabezpečení bohoslužeb v chrámu (v.
35).
Je
správné
plánovat
nz
shromáždění? Proč ano, proč ne, jak?

7. V 11. kapitole čteme o zalidnění
Jeruzaléma.
Kdo
byli
Jeruzaléma (11,1-3)?
•

Proč lidé nechtěli bydlet v Jeruzalémě?

•

Jsou lidé z v. 1 a 2 titíž nebo se jedná o
dvě skupiny? Svou odpověď zdůvodni.
V blízkosti Božího domu nebylo snadné
ignorovat Boží Slovo. Jak jsi
vykazatelný ostatním věřícím? Žiješ
život ve světle nebo se snažíš být „z
dosahu“ druhých a Božího Slova?

•

3. Ve 30. verši čteme o zákoně,
přikázáních, právech a nařízeních. Je
nějaký rozdíl mezi těmito slovy? Pokus
se vysvětlit použití těchto slov v jednom
verši.

4. Většina křesťanů tvrdí, že věří
Božímu Slovu. Čti Neh 10,31-40 a Jk
2,14-20. Jak se projevuje skutečná
víra?
•

Jak se projevila víra Izraelců?
Vyjmenuj alespoň 6 věcí, v nichž se
prokázala jejich víra podle v. 31-38.

obyvatelé

8. Zbytek 11. a polovinu 12. kapitoly
(11,4-12,26) tvoří seznamy lidí – těch
kdo bydleli v Jeruzalémě a v okolních
městech
a
vesnicíh
a
seznam
navrátilců. Podobné seznamy se
uchovávaly v chrámu (12,23). Proč byly
pro Židy tak důležité?
•

Co z tohoto hlediska znamenalo zničení
chrámu v roce 70 n.l. Římany? Proč
musel Ježíš přijít před zničením
chrámu?
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