
Úvod do knihy ezdráš a nehemjáš



NEHEMJÁŠ 1

TRPÍ-LI JEDEN ÚD, TRPÍ SPOLU S NÍM VŠECHNY.

1. KOR 12:26



Opakování - Základní linie příběhu

1. Vlna 2. Vlna 3. Vlna

+ 5000+ 50 000 + 1

• Kýrův Edikt

• Postavení základů chrámu

• Přerušení stavby

• Nová odvaha

• Postavení chrámu

• Představení Ezdráše

• Cesta do Jeruzaléma

• Zavedení pořádku



Opakování: postní příprava

Důvody 
pro půst v 

SZ

Smutek nad 
smrtí

1. Par 10:12

Zesílení 
modliteb

2. Sam 12:22

Projev pokání

Jonáš 3:5

Neh 1:4

Součást 
rozhodovacího 

procesu

Est 4:16

Pravidelné 
posty v zajetí

Zch 7:5



Nehemjáš 1:1-3
Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když
jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z
Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na
Jeruzalém. Řekli mi: "Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyly zajati, jsou
vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány
zničeny ohněm.

Stav Jeruzaléma

• Nepřátelství (hněv a potupa)

• Pobořené hradby

• Brány zničeny ohněm

• Bez ochrany

Nehemjáš

• O rodině nevíme

• Pracuje na královském hradě

• Zima roku 445 př. n. l.

• Už je na dvoře 20 let

• Přesně před dvaceti lety tam 
byl zabit král Xerxes, manžel 
královny Ester



Hrad Súsy



Nehemjáš 1:4

Nehemjáše to zasáhlo 

• Je zvláštní, že by to do teď nevěděl o stavu Jeruzaléma

• Podobná reakce, jako když se Ezdráš doví o „cizinkách“

• Nechává se zranit a zasáhnout Bohem

• Co by mu dnes na to řekl psycholog? 

Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil
jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem:



Nehemjáš 1:5-11
Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš
smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.
Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel
modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem
i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských,
kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce.
Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a
práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na
slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: »Zpronevěříte-li se, já
sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má
přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byly
zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo,
které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.« Vždyť to jsou tvoji
služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach
Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i
modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej
dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.
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Legenda: Chvála
Prosba
Vyznání hříchů
Připomenutí (Dt 30:1-6)



Zástupná modlitba
Mohu zástupně vyznávat hříchy, kterých jsem se nedopustil? Pokud 
ano, jaký to má smysl?

• Ano, pokud jsou důsledky vidět do dnes (prokletí)

• Vnímá silnou vazbu k ostatním

• Vyjadřuje tím pokorný vztah k Bohu

• Veřejné vyznání že je to špatně

• Bojí se důsledků hříchů

• Člověk se modlí za město, za stát, za národ…

• HRADEB



Připomenutí
Pamatuj Hospodine….

• 1:8 – na své zaslíbení

• 5:19 – na mne, v dobrém, na všechno co jsem pro tento lid učinil.

• 6:14 – na Tobijáše ve zlém

• 13:14 – na mne a mou oddanost

• 13:22 – na mne a měj se mnou soucit

• 13:29 – na ně, že poskvrnili kněžství … ve zlém

• 13:31 – na mne v dobrém

Jaký je význam těchto proseb? 



Nehemjáš 1:11

Královský číšník

• Velmi vysoká pozice s velkou důvěrou

• Dolévá víno králi

• Ochutnává víno v přítomnosti krále

• Možná i jiná funkce (2 Kr 18:17-19)

• Poskytuje tuto informaci až na konec – zdůrazní jinou identitu 

Byl jsem totiž královským číšníkem.



NESPOKO-
JENOST

REPTÁNÍ

IZRAELCI NA 
POUŠTI

NU 14:2
ZAVÍRÁNÍ OČÍ

JONÁŠ SPÍ V 
POPALUBÍ

KONFRONTACE

PROROCI, JDI 
A POKÁREJ 

BRATRA

MT 18:15

MOJE VNITŘNÍ 
ZMĚNA 

OČEKÁVÁNÍ

JB 40:4VZÍT BOLEST 
NA SEBE

OTEC 
MARNOTRAT. 
SYNA LK 15:11

ODPUŠTĚNÍ

KOL 3:13

AKTIVIZOVAT 
DRUHÉ 

JEŽÍŠ → 
UČEDNÍCI

LK 10:2

ZAČNU 
SITUACI ŘEŠIT

NEHEMIÁŠ 1:2
MODLITBA

PLÁNO-
VÁNÍ

PŘÍKLAD 
DRUHÝM

KDY?
KDYŽ ODMÍTÁM ZODPOVĚDNOST 
HNĚVÁM SE  ALE NECHCI TO ŘEŠIT

KDY? 
HŘÍCH 
DRUHÉHO

KDY? BEZMOC
MŮJ VLASTNÍ 
HŘÍCH 

KDY? ZODPOVĚDNOST 
A SVOBODA DRUHÉHO

KDY? 
SÁM TO 

NEZVLÁDÁM

KDY?
MŮŽU NĚCO DĚLAT

KDY? 
DRUHÝ MI UBLÍŽIL
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Večerní Majdan



Děti z Donětské oblasti



Dopadlá raketa



Popálený muž



Modlete se za Ukrajinu



Aplikace









Může vám být 38 let. A jednoho dne před vámi 
najednou stane velká příležitost a vyzve vás, 

abyste ji podpořili nějaký zásadní princip, nějaký 
důležitý problém, nějakou velkou věc. A vy tu 

příležitost odmítnete, protože máte strach. 
Odmítnete ji, protože chcete dlouho žít. Máte 

strach, že ztratíte práci, nebo máte strach, že vás 
budou kritizovat, nebo máte strach, že ztratíte 

popularitu, nebo máte strach, že vás někdo 
probodne nebo zastřelí nebo vyhodí váš dům do 

povětří a tak k tomu odmítnete zaujmout 
stanovisko. Možná se ve zdraví dožijete 

devadesáti, ale v těch osmatřiceti jste stejně 
mrtvý, jako budete v devadesáti. Zastavení 

vašeho srdce nebude nic jiného než opožděné 
oznámení o předčasné smrti vaší duše


