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Nespravedlnost pod plášt�m zbožnosti 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Nespravedlnost pod plášt�m zbožnosti Týden od 27.10. do 02.11. 

 

� Texty na tento týden – Neh 5:1–5; Ex 21:2–7; Mi 6:8; Neh 5:7–12; Dt 23:21–23; Neh 5:14–19 
 

� Základní verš 
„Vra�te jim ješt� dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i p�íslušnou �ástku pen�z, obilí, moštu a �erstvé-

ho oleje, za n�ž jste jim p�j�ku poskytli.“ (Neh 5:11) 
 

   Lidstvo už od nepam�ti trápí problémy spojené s bohatstvím a chudobou a otázky, jak se postavit k pro-

pastným rozdíl�m mezi bohatými a chudými. Ježíš sice �ekl, že „chudé máte stále kolem sebe“ (Mt 26,11), 

jeho slova však ur�it� nemají sloužit jako výmluva, že se chudými a jejich obtížemi nemusíme zabývat. 

Písmo nás vede k tomu, abychom splnili sv�j díl odpov�dnosti. Jinak si jen velmi t�žko m�žeme �íkat k�es-

�ané. 

   Je pozoruhodné, že uprost�ed zkoušek a trápení spojených s návratem z exilu a opravou Jeruzaléma se toto 

téma mezi navrátilci znovu objevuje. A to nejen v souvislosti s existující chudobou, ale také v kontextu ješt� 

v�tšího problému, kterým byl útlak chudých ze strany bohatých. Opakovaly se tak potíže, které byly p�í-

tomny v národ� už p�ed odchodem do vyhnanství a které byly – krom� jiných – také d�vodem vyhnanství. 

   Tento týden se soust�edíme na další projev tohoto odv�kého problému a podíváme se, s jakým �ešením 

p�išel Nehemjáš. Uvidíme, že sociální útlak byl v dané situaci o to horší, že podle t�ch, kdo se na n�m podí-

leli, m�lo vše odpovídat „lite�e“ Božího zákona. Je to pro nás výstrahou, aby naše vnímání pravidel a na�í-

zení nebylo samoú�elné, ale abychom dokázali vid�t, jak odrážejí charakter Ježíše Krista. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Pocit k�ivdy a projevy nespokojenosti 
- Proti duchu zákona 
- Nehemjášova opat�ení 
- P�ísaha 
- Nehemjáš�v p�íklad 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 27. �íjna – Pocit k�ivdy a projevy nespokojenosti 
Neh 5:1-5  „1Strhl se pak veliký k�ik lidu, zvlášt� žen, proti jejich brat�ím Judejc�m. 2Jedni �íkali: „Je 

nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme shán�t obilí, abychom m�li co jíst a z�stali naživu.“ 3Jiní 

�íkali: „Svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu.“ 4Jiní op�t �íkali: 

„Museli jsme si vyp�j�it na svá pole a vinice peníze na da� pro krále. 5A p�ece jsme se svými bratry jedno 

t�lo, naše d�ti jsou jako jejich d�ti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví, n�které           

z našich dcer se již otrokyn�mi staly, a nem�žeme nic proti tomu d�lat. Naše pole a vinice pat�í jiným.““ 
 

PO 28. �íjna – Proti duchu zákona 
Neh 5:6-8  „6Když jsem slyšel jejich k�ik a tato slova, vzplanul jsem hn�vem. 7Rozhodl jsem se, že proti 

šlechtic�m a p�edstavenstvu povedu p�i. Vytkl jsem jim: „P�j�ujete svým brat�ím na lichvá�ský úrok,“     

a svolal jsem proti nim velké shromážd�ní. 8�ekl jsem jim: „My jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, 

své bratry Judejce, prodané pohan�m. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám.“ 

Zmlkli a nenašli slov.“ 
Ex 21:2-7  „2Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propušt�nec bez výkupné-

ho. 3Jestliže p�išel sám, odejde sám, m�l-li ženu, odejde jeho žena s ním. 4Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodi-

la syny nebo dcery, z�stane žena a její d�ti u svého pána, a on odejde sám. 5Prohlásí-li otrok výslovn�: „Zamiloval jsem 

si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propušt�nec,“ 6p�ivede ho jeho pán p�ed Boha, totiž p�ivede ho ke 

dve�ím nebo k ve�ejím, probodne mu ucho šídlem a on z�stane provždy jeho otrokem. 7Když n�kdo prodá svou dceru za 

otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky.“ 
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Otázky k rozhovoru 
1. Pro� je v oblasti financí a vztah� �asto nejv�tším problémem naše sobectví? 
 

2. Jak se m�že Boží lid chránit p�ed chamtivostí? Jak proti ní vystupuje B�h? Uvažuj o tom v kontextu verš� 

Iz 58,3–12 a Mi 6,6–8. 
Iz 58:3-12  „3Pro� se postíme, a nevšímáš si toho ? Poko�ujeme se, a nebereš to na v�domí.‘ Práv� v den, kdy se postívá-

te, hovíte svým zálibám a honíte všechny své d�lníky. 4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévoln� ude�it 

p�stí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas na výšin�. 5Což to je p�st, který si p�eji? Den, kdy se �lov�k poko�uje, kdy 

hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v n�mž má Hospodin 

zalíbení? 6Zdalipak p�st, který já si p�eji, není toto: Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�meným volnost, každé 

jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladovému, p�ijímat do domu utišt�né, ty, kdo jsou bez p�íst�eší? Vidíš-li 

nahého, obléknout ho, nebýt nete�ný k vlastní krvi? 8Tehdy vyrazí jak jit�enka tvé sv�tlo a rychle se zhojí tvá rána . P�ed 

tebou p�jde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. 9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vyk�ikneš   

o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého st�edu jho, hrozící prst a ni�emná slova, 10budeš-li št�drý k hlado-

vému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnot� sv�tlo a tv�j soumrak bude jak poledne.“ 11Hospodin t� povede neustále, 

bude t� sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní z�ídlo, 

jemuž se vody neztrácejí. 12Co bylo od v�k� v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , op�t postavíš, co založila minulá 

pokolení. Nazvou t� tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídl�m.“ 

Mi 6:6-8  „6Jak p�edstoupím p�ed Hospodina? S �ím se mám sklonit p�ed Bohem na výšin�? Mohu p�ed n�j p�edstoupit   

s ob��mi zápalnými, s ro�ními bý�ky? 7Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beran�, v deseti tisících potok� oleje? Což 

smím dát za svou nev�rnost svého prvorozence, v ob�� za sv�j h�ích plod svého l�na?“ 8�lov��e, bylo ti oznámeno, co je 

dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorn� chodil se svým Bo-

hem.“ 
 

3. Uvažujte o daru �e�i a o moci slov. Co má Jan na mysli, když mluví o Ježíši jako o „Slovu“ (J 1,1.2)? Jak 

vám to pomáhá uv�domit si d�ležitost slov a jejich význam? 
J 1:1.2  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha.“ 
 

4. Jak m�žeme p�edcházet zneužívání moci a autority v církvi? 
 

5. Je pozoruhodné, že Ježíš p�ed dv�ma tisíci lety �ekl, že chudí budou kolem nás stále. Písmo nás zárove� 

vybízí, abychom lidem v nouzi pomáhali. Jak tyto dv� myšlenky souvisejí a jak vás motivují v práci pro lidi, 

kte�í pot�ebují pomoc? 
 

� 
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 18Bylo t�eba každý den p�ipravovat jednoho býka a šest vybraných ovcí. Dále byla pro m� p�ipravována dr�bež a jednou 

za deset dní množství r�zného vína. P�itom jsem neuplat�oval nárok na místodržitelské p�íjmy, protože na tomto lidu už 

t�žce spo�ívala služba.“ 
Fp 2:3-8  „3V ni�em se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v poko�e pokládejte jeden druhého za p�edn�jšího 

než sebe; 4každý a� má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu 

Ježíši: 6Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob slu-

žebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
 

PÁ 1. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 54. kapitolu „Vít�zství nad chamtivostí“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 646–652; OSU 243–

245). 

   Nehemjáš byl tím, co slyšel, velmi rozho��en. Napsal: ‚Když jsem slyšel jejich k�ik a tato slova, vzplanul 

jsem hn�vem‘ (Neh 5,6). Rozhodl se, že se rázn� postaví na stranu spravedlnosti. Nehemjáš se nezalekl 

toho, že utla�ovatelé byli bohatí muži, jejichž podpora byla p�i opravách m�sta velmi d�ležitá. Odvážn� je 

napomenul a potom shromážd�ný lid seznámil s Božími požadavky.“ (PK 648; OSU 243.244) 

   „Pán Ježíš stanovil zásadu, podle které se p�ísaha stává zbyte�ná. U�í, že naprostá pravdomluvnost  by 

m�la být zákonem naší �e�i: ‚Vaše slovo bu� ano, ano – ne, ne; co je nad to, je ze zlého.‘ (Mt 5,37) Tato 

slova odsuzují všechny nic ne�íkající fráze a úsloví, které hrani�í se zneužíváním. Odsuzují neup�ímné 

zdvo�ilostní fráze, vytá�ky, lichotky, nadsázky, p�ehán�ní, které jsou tak b�žné v mezilidských vztazích i p�i 

služebních jednáních. Podle slov Pána Ježíše nem�žeme považovat za pravdomluvného n�koho, kdo se 

snaží vypadat jinak, než jaký ve skute�nosti je, nebo kdo �íká n�co jiného, než co v srdci cítí.“ (MB 67.68; 

MON 43) 
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Ex 22:24-26  „24Jestliže p�j�íš st�íbro n�komu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k n�mu chovat jako 

lichvá�, neuložíš mu úrok. 25Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy pláš� svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, 
26nebo� jeho pláš�, kterým si chrání t�lo, je jeho jedinou p�ikrývkou. V �em by spal? Stane se, že bude ke mn� úp�t a já ho 

vyslyším, pon�vadž jsem milostivý.“ 
Lv 25:36.37  „36Nebudeš od n�ho brát lichvá�ský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tv�j bratr bude žít s tebou. 37Své 

st�íbro mu nep�j�uj lichvá�sky, na poskytované potrav� necht�j vyd�lávat.“ 

Dt 23:20.21  „20Svému bratru nebudeš p�j�ovat na úrok, na žádný úrok ani za st�íbro ani za pokrm ani za cokoli, co se 

p�j�uje na úrok. 21Cizinci m�žeš p�j�ovat na úrok, ale svému bratru na úrok p�j�ovat nesmíš, aby ti Hospodin, tv�j B�h, 

požehnal ve všem, k �emu p�iložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ 
Neh 5:10.11  „10Také já, moji brat�i a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z pen�z a obilí. Upustíme však od 

toho dluhu. 11Vra�te jim ješt� dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i p�íslušnou �ástku pen�z, obilí, moštu a �erstvého 

oleje, za n�ž jste jim p�j�ku poskytli.“ 
Iz 1:15  „Když rozprostíráte své dlan�, zakrývám si p�ed vámi o�i. A� se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od 

krve“ 
 

ÚT 29. �íjna – Nehemjášova opat�ení 
Neh 5:9-12  „9Pokra�oval jsem: „Co d�láte, není dobré. Což nemáte žít v bázni p�ed naším Bohem           

a uvarovat se pohan�ní ze strany pohan�, našich nep�átel? 10Také já, moji brat�i a moji lidé, bychom od 

nich mohli požadovat úrok z pen�z a obilí. Upustíme však od toho dluhu. 11Vra�te jim ješt� dnes jejich 

pole, vinice, olivoví a domy i p�íslušnou �ástku pen�z, obilí, moštu a �erstvého oleje, za n�ž jste jim p�j�-

ku poskytli.“ 12Odpov�d�li: „Vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Ud�láme to tak, jak jsi �ekl.“ 

Svolal jsem tedy kn�ze a zavázal lid p�ísahou, že toto slovo dodrží.“ 
 

ST 30. �íjna – P�ísaha 
Neh 5:12.13  „12Odpov�d�li: „Vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Ud�láme to tak, jak jsi �ekl.“ 

Svolal jsem tedy kn�ze a zavázal lid p�ísahou, že toto slovo dodrží. 13Také jsem vyt�epal záhyby svého 

roucha a �ekl jsem: „Práv� tak nech� vyt�epe B�h každého muže, který toto slovo nedodrží, z jeho domu 

a vlastnictví; tak bu� vyt�epán a vyprázdn�n.“ Nato celé shromážd�ní odpov�d�lo: „Amen.“ I chválili 

Hospodina, a lid to slovo dodržel.“ 
Nu 30:3  „Když u�iní slib Hospodinu muž nebo složí p�ísahu, že na sebe vezme n�jaký závazek, nezruší své slovo. Splní 

vše, co vlastními ústy pronesl.“ 
Dt 23:22-24  „22Když se Hospodinu, svému Bohu, zavážeš slibem, neotálej ho splnit, nebo� Hospodin, tv�j B�h, to bude 

ur�it� od tebe vyžadovat a byl by na tob� h�ích. 23Když se zdržíš slibování, nebude na tob� h�ích. 24Budeš bedliv� dodržo-

vat to, co vy�kly tvoje rty a co jsi dobrovoln� slíbil Hospodinu, svému Bohu, k �emu ses svými ústy zavázal.“ 
Kaz 5:3.4  „3Ty, když se zavážeš Bohu slibem, spl� jej bez meškání, nebo� v hlupácích nemá B�h zalíbení. Co slíbíš, to 

spl�! 4Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.“ 

Lv 19:12  „Nebudete k�iv� p�ísahat v mém jménu, sice znesv�tíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.“ 
Gn 26:31  „Za �asného jitra se zavázali vzájemnou p�ísahou. Potom je Izák propustil a oni od n�ho odešli v pokoji.“ 
 

�T 31. �íjna – Nehemjáš�v p�íklad 
Neh 5:14-16.19  „14Také ode dne, kdy m� král ustanovil místodržitelem v zemi judské, od dvacátého roku 

až do t�icátého druhého roku krále Artaxerxa, po dobu dvanácti let, jsem ani já ani moji brat�i nebrali 

místodržitelské p�íjmy. 15D�ív�jší místodržitelé, moji p�edch�dci, zat�žovali totiž lid tím, že na n�m vymá-

hali mimo pokrm a víno �ty�icet šekel� st�íbra, rovn�ž jejich lidé vyko�is�ovali lid. Já však jsem tak ne-

jednal z bázn� p�ed Bohem. 16Nadto jsem se ú�astnil oprav hradeb. Pole jsme neskupovali, ale všichni 

moji lidé tam byli zapojeni do díla. … 19„Pamatuj na mne, Bože m�j, v dobrém, na všechno, co jsem pro 

tento lid u�inil.““ 
Neh 5:17.18  „17Judejci a p�edstavenstvo, sto padesát osob, mimo ty, kte�í k nám p�icházeli z okolních pohan�, sedali     

u mého stolu. 
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