
Úvod do knihy ezdráš a nehemjáš
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Tři druhy opevnení a jejich význam
PRVEK OPEVNĚNÍ PRAKTICKÝ VÝZNAM PŘENESENÝ VÝZNAM

HRADBA
OCHRANA, OBRANA
ODDĚLENÍ 
VYMEZENÍ

VYMEZENÍ VÍRY 
ČEMU VĚŘÍM A ČEMU NE
SPOLEČENSTVÍ UVNITŘ
BŮH NÁS ODDĚLUJE
JAZYK-MYŠLENÍ, MOJE VNITŘNÍ 
HRADBA

BRÁNA

VSTUP
MAJÍ ZÁMEK
ZAMEZUJÍ VSTUP
SELEKTIVNÍ VÝBĚR

NĚCO VPUSTÍME A NĚCO NE
PROLUFOTVAT ZATUCHLOST
LÁTKOVÁ VÝMĚNA 
UŠI – NĚCO V POUŠTÍME
AKCE NA KTERÉ ZVEME

VĚŽ

POZOROVATELNA
ROZHLEDNA
BOJ Z VÝŠKY 

OSTRAŽITOST
SLEDOVÁNÍ TOHO CO SE DĚJE VE 
SVĚTĚ 
POKUS OD NADHLED 
REVIZE VNITŘKU 
OČI 

ˇ



SANBALAT

AŠDÓĎANÉ

Nepřátelé ze všech stran

Vnitřní konflikty



Časový přehled

Nehemjáš se 
doví o stavu 
Jeruzaléma
(1:1)

Nehemjáš je 
ztrápený před 
králem (2:1)

25. 6. 
Dokončení 
hradeb – 52 dní
(Neh 6:15)

3. 5.
Začátek stavby 
hradeb 

Obhlídka 
hradeb a 
motivace lidí.

Cesta do 
Jeruzaléma



Stížnost - 5:1-5
Proč křičí zrovna ženy?

• Zabezpečovali stravu pro rodiny 

• Muži nemohli pracovat na polích 
protože byli na hradbách 

• Chybí jim jídlo 

Jaké tři kategorie lidí si stěžují?

• Velké rodiny – náročné shánění 
potravy  

• Půjčují si a zastavují majetek aby se 
najedli 

• Půjčují si na daně  

Jak řešili svou situaci?

• Musí se více ohánět

• Prodávají co mají

• Půjčují si

• Prodávají děti 

Na koho si stěžovali? 

• Bratři Judejci

• „šlechta“ 

• Proti těm co staví … 



Stížnost - 5:1-5
Bylo to zákonné nebo protizákonné?

Úroky a lichva v zákoně

• Ex 22:24

• Levitikus 25:35-40

• Deuteronomium 23:20-21

Trestný čin - Lichva je upravena v § 253 zákona č. 

140/1961 Sb., trestního zákona. Podle trestního zákona se 

nehovoří o lichvě při vysokých úrocích, ale jako 

o zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo 

rozrušení dlužníka – trest 2 roky



Stížnost - 5:1-5
Odvedení pozornosti
• Mám vizi a jasný cíl

• Něco odvede mou pozornost

• Jak na to zareaguji?



Stížnost - 5:1-5

Jaké má Nehemjáš
možnosti řešení?

Sehnat jídlo

Ignorovat to 

Sebrat se a 
odejít pryč

Zjistit příčinu a 
řešit ji

Modlit se

Odvedení pozornosti
• Mám vizi a jasný cíl

• Něco odvede mou pozornost

• Jak na to zareaguji?



Reakce - 5:6-11
Jak Nehemjáš na situaci reaguje a jak ji řeší? 

• Udělá pořádek

• Zastane se lidí

• Jde jim osobní příklad 

• Bohatí lidé viděli svůj vlastní zisk a ne lid

• STAVÍ HRADBY – VNITŘNÍ HRADBA, NASTAVENÍ PRAVIDEL



rozuzlení- 5:12-13
LIDÉ REAGUJÍ VELMI DOBŘE

• Slíbili že vrátí peníze

• Chválili Boha

• Dodrželi to, co slíbili

SYMBOLICKÝ ČIN

• Součást nějaké smlouvy – divadlo – aby si to lidé zapamatovali
• Růt 4:7 / Izaiáš 20:2-3 / 

• Vytřepal si záhyby roucha
• Záhyby sloužili jako kapsy

• Dnes by si vyhodil všechny věci z kapes, vysypal by si obsah peněženky

• Varování: Ten kdo by dál chtěl chamtivě brát, tak přijde o vše co je mu drahé



Dodatek - 5:14-19
• Až o 12 let později

• Nehemjáš se vrátí ke králi a je opět poslán do Judska jako místodržitel

• Co všechno vyjmenovává, že dělá pro lid? 
• Krmí je

• Nevybírá peníze navíc pro sebe

• Nepřijímá místodržitelské přijmy – nebere plat

• Ještě opravuje hradby 

• Je to pýcha a vychloubání se, nebo není? 
• Ano: 

• Ne: 



Aplikace

Co nás příběh učí o sociálních rozdílech a Nehemjášově sociální politice?







Aplikace

 I v těžkých situacích člověk najde pomoc u Boha

 Je dobré lobovat a být slyšen

 Je dobré mít co jíst a nemusíme mít plat

 Naslouchat ženskému křiku - stráž na věžích

 Vzájemná pomoc

 Nevděčná funkce napomínače 

 Samota lídra 



Aplikace

Co nás příběh učí o sociálních rozdílech a Nehemjášově sociální politice?


