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1. Zneklidňující zprávy (verše 1-3) 
 

V ekumenickém překladu je další vyprávění nadepsáno: „ Příběhy Nehemjáše, syna 

Chakaljášova. “ (v. 1). Doslova by se dalo přeložit: „ Slova Nehemjáše, … “. Zde použité 

hebrejské slovo DÁVÁR (v množném čísle), obvykle překládané jako „ slovo “,  může mít 

řadu dalších významů. Například „ děj “ nebo „ věc “. V množném čísle mívá rovněž význam 

„ události “ (Gn 15,1 a 22,1) nebo „ příběhy “ (1Kr 11,41; 1Kr 14,29; 1Pa 29,29). V tomto 

smyslu to zde máme v ekumenickém překladu přeloženo. Jméno Nehemjáš se objevuje 

například také v Ezd 2,2. Ekumenický překlad je překládá „ Nechemjáš “. V hebrejštině jde o 

stejné jméno. V knize Ezdráš se ale evidentně jedná o jinou osobu. Aby bylo jasné, o kterého 

Nehemjáše tu jde, je uvedeno, že to byl syn Chakaljášův. 

 Nehemjáš začíná vyprávět svůj příběh sám v první osobě jednotného čísla. Začíná 

vyprávěním o tom, co se přihodilo v měsíci Kislevu ve dvacátém roce. Kislev odpovídá zhruba 

našemu listopadu-prosinci. Dvacátým rokem se pravděpodobně míní dvacátý rok vlády krále 

Artaxerxa I. Artaxerxes I. (Longimanus) vládl v letech 465-424 př. Kr., pak by se tu patrně 

jednalo o rok 446 př. Kr. V té době se Nehemjáš nacházel na hradě v Šúšanu, což bylo jedno 

z královských sídel. Jak se dovídáme na konci kapitoly, Nehemjáš byl královským číšníkem. 

K jeho funkci patřilo nejen to, že králi osobně podával víno, ale pravděpodobně také víno 

ochutnával, aby se ujistil, že není otrávené. Král mu nepochybně důvěřoval. Na hradě v Šúšanu 

byl tedy Nehemjáš kvůli své službě králi. 

 Do Šúšanu za Nehemjášem z Judska přišel jeho bratr Chananí ještě s několika muži, 

rovněž Izraelity. Nehemjáš se jich ptal, jak se mají ti, kdo se vrátili zpět do vlasti. Chtěl také 

vědět, jaké poměry vládnou v Jeruzalémě. Obdržel smutné zprávy. Navrátilci byli vystaveni 

zlobě a pohrdání. Jistě především ze strany nepřátel, kteří stáli za osočujícím dopisem 

adresovaným králi Artaxerxovi (viz Ezd 4,8-23). Jeruzalémské hradby byly pobořeny a brány 

vypáleny ohněm. Jak jsme viděli v Ezd 4,8-23, navrátilci se zřejmě pokusili opevnění 

Jeruzaléma obnovit. Nepřátelé, vybavení oficiálním královským příkazem, jim v tom však 

zabránili. A tak neopevněný Jeruzalém zůstával zranitelným vůči útokům zvenčí. Desítky let 

uplynuly od chvíle, kdy jim bylo dovoleno vrátit se ze zajetí (viz Ezd 1,1-11). Opevnění města 

však stále nebylo opraveno. Můžeme být v situaci, kdy i k nám doléhají všelijaké smutné 

zprávy. Jaké jsou sváry v tom a tom sboru. Jak se církvi ve městě XY nedaří a podobně. 

Zásadní otázkou je, jak na zprávy tohoto druhu zareagujeme. 

 

2. Nehemjášova modlitba (verše 4-11) 

 

Nehemjášova reakce na smutné zprávy připomíná reakci Ezdráše na šokující sdělení o sňatcích 

Izraelců s pohanskými ženami (viz Ezd 9,3). Nehemjáš truchlil a postil se po řadu dní. Během 

půstu se modlil k Hospodinu. Zde zaznamenaná modlitba pravděpodobně shrnuje motivy všech 

jeho modliteb z období truchlení a půstu. 

Nehemjáš prosí Boha, aby vyslyšel jeho modlitbu. Je to modlitba, kterou se modlí za 

syny Izraele dnem i nocí. Modlitba, při níž také vyznává hříchy Izraele, které spočívaly v tom, 

že nedodržovali Boží přikázání. Každý hřích je vlastně porušením Božího přikázání (sr. 1J 3,4). 

Nehemjáš však ve své modlitbě neukazuje prstem na hříšný Izrael. Nevyznává hříchy, „ … 

kterých se oni dopustili. “ Vyznává hříchy, „ kterých jsme se proti tobě dopustili; … “ (verš 6) 

Nepovyšuje se nad lid. Uznává, že i on sám patří mezi hříšníky. Výslovně říká: „ … hřešili 
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jsme i já a dům mého otce. “ (verš 6) Ví, že sám je součástí problému. Ve stejném duchu se 

modlí všichni praví reformátoři a buditelé Božího lidu, církve. Nepovyšují se nad ostatní - ty 

méně duchovní. Ví, že sami jsou hříšníky, kteří potřebují odpuštění a očištění stejně jako i 

všichni ostatní. 

 Nehemjášovou prosbou bylo, aby Bůh pamatoval na své slovo. Smyslem této prosby 

samozřejmě bylo, aby Bůh uskutečnil své slovo, své sliby. Nehemjáš měl konkrétně na mysli 

Boží slib o opětovném shromáždění rozptýleného Izraele do jeho země. Necituje doslova 

z Písma. Mluví však na téma oddílu Dt 30,1-5. Boží slib o shromáždění rozptýleného Izraele 

se objevuje na řadě dalších míst v Bibli (Iz 11,12; Jr 23,3; 31,8-10; Ez 20,34.41; 36,24; Mich 

2,12). První část tohoto Božího ujištění, rozptýlení Izraele, se už uskutečnila. Druhá část, 

shromažďování rozptýleného lidu, se začala uskutečňovat, když se za krále Kýra vydali do 

Judska první navrátilci. Nehemjášovi jde v jeho prosbě o plné uskutečnění Božího slibu. A to 

bylo víc, než pouhý návrat Izraelitů do vlasti. K naplnění slibu patřila i obnova pokojného 

života v zemi a konkrétně obnova Jeruzaléma. V knize Jeremjáš čteme: “ Hle, přicházejí dny, 

je výrok Hospodinův, kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina, od věže Chananeelu 

až k bráně Nárožní. (...) Už nikdy to nebude vyvráceno ani zbořeno. ” (Jr 31,38.40 ČEP) 

Nehemjáš staví svoji prosbu na tom, co Bůh slíbil. Modlí se v rámci Božích slibů a proto může 

směle doufat, že jeho prosba bude vyslyšena. I našim modlitbám dává Boží slovo pevný základ. 

Když víme, že něco Bůh slíbil a že něco Bůh chce, můžeme se směle modlit za to, aby to učinil 

(sr. 1J 5,14). 

 Ve své modlitbě Nehemjáš Bohu připomíná, že Izraelité jsou jeho služebníci a jeho lid, 

který si Hospodin získal svým mocným jednáním. Míní jistě vysvobození Izraele z Egypta 

(verš 10). I když jsou rozptýleni do různých koutů země a jsou hříšní, stále zůstávají jeho lidem. 

Stejně tak i lidé, kteří se znovuzrodili z Ducha svatého (církev) zůstávají Božími lidmi, i když 

jsou všelijak rozptýleni, rozděleni, a třeba i vězí v rozmanitých hříších (viz situace křesťanů 

v Korintu podle Pavlových listů do Korintu). Stále platí, že Kristus za ně položil život. Kristus 

je vykoupil, aby mohli sloužit Bohu. Bůh jim dal uvěřit a znovu se narodit, aby byli jeho lidem, 

ne aby žili v rozdělení a hříchu. To je také základ pro naše přímluvy za církev. Prosíme za plné 

uskutečnění Kristova spasení v našich životech. 

 

Nehemjáš se nemodlil jaksi nezávazně, byl také ochoten dát se Bohu k dispozici. Byl ochoten 

přispět svým dílem k uskutečnění toho, za co se modlil. Už během modliteb v jeho mysli musel 

uzrát konkrétní plán pomoci obyvatelům Judska a Jeruzaléma. Plán, jehož uskutečnění pro 

něho znamenalo riskovat, znamenalo opustit pěkné a jistě i výnosné místo v blízkosti krále. 

Znamenalo to vydat se na cestu do nejistoty a nebezpečí. Když se nás zprávy o určitých 

problémech (nejen v církvi) hluboce dotknou, může to signalizovat, že se máme osobně zapojit 

do jejich řešení. A tak se Nehemjáš modlil, aby mu Bůh dal dojít milosrdenství u perského 

krále. Chtěl totiž králi předložit svůj plán, a poprosit ho o svolení k cestě do Jeruzaléma, i o její 

podporu (viz další kapitola). Společně s Nehemjášem se za to modlili ještě další bohabojní lidé. 

Ani Nehemjáš, podobně jako Ezdráš, nezůstal ve svém zármutku a modlitbách osamělý. S ním 

se modlili další bohabojní lidé. Pravděpodobně k nim patřil i jeho bratr Chananí se svými 

přáteli. Takové společníky pro modlitby potřebujeme i my. Jako královský číšník přicházel 

Nehemjáš často do kontaktu s králem. To byla Boží příležitost kterou měl využít ve prospěch 

synů Izraele. „ Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré 

skutky, které nám Bůh připravil. “ (Ef 2,10 ČEP) 

 

K zamyšlení a rozhovoru: 

 

O čem nás Pán Bůh v Bibli ujišťuje a co nám naopak neslibuje? 

Co nám může bránit v tom, abychom ve své situaci viděli příležitost k dobrým skutkům? 


