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Týden od 27. íjna do 2. listopaduLekce 5

5

Nespravedlnost 
pod plášt m zbožnosti
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 erstvého oleje, za n ž jste jim p j ku poskytli.“ (Neh 5,11)

Lidstvo už od nepaměti trápí problémy spojené s bohatstvím a chudobou a otázky, jak se 
postavit k propastným rozdílům mezi bohatými a chudými. Ježíš sice řekl, že „chudé máte 
stále kolem sebe“ (Mt 26,11), jeho slova však určitě nemají sloužit jako výmluva, že se chudými 
a jejich obtížemi nemusíme zabývat. Písmo nás vede k tomu, abychom splnili svůj díl odpo-
vědnosti. Jinak si jen velmi těžko můžeme říkat křesťané.

Je pozoruhodné, že uprostřed 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 ještě většího problému, kterým byl útlak chudých ze strany 
bohatých. Opakovaly se tak potíže, které byly přítomny v národě už před odchodem do vy-
hnanství a které byly – kromě jiných – také důvodem vyhnanství.

Tento týden se soustředíme na další projev tohoto odvěkého problému a podíváme se, 
s jakým řešením přišel Nehemjáš. Uvidíme, že sociální útlak byl v dané situaci o to horší, že 
podle těch, kdo se na něm podíleli, mělo vše odpovídat „liteře“ Božího zákona. Je to pro nás 
výstrahou, aby naše vnímání pravidel a nařízení nebylo samoúčelné, ale abychom dokázali 
vidět, jak odrážejí charakter Ježíše Krista. 

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Pocit křivdy a projevy nespokojenosti- Proti duchu zákona- Nehemjášova opatření- Přísaha- Nehemjášův příklad- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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POCIT K IVDY A PROJEVY NESPOKOJENOSTI
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 svý-

mi 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.“ (Neh 5,1–5)

Osobní studium
Na co si v úvodních verších lidé stěžují? Jaký 
dojem v tobě celá situace vyvolává? Pokus 
se vlastními slovy shrnout hlavní myšlenku 
tohoto textu.

Zdá se, že Nehemjášovi se podařilo sjedno-
tit židovskou komunitu proti vnějším nepřáte-
lům. Národ, který se poměrně úspěšně bránil 
vůči útlaku a cizím útokům, však přesto pro-
žíval ve svém středu problémy. Společenství 
Božího lidu bylo uvnitř rozvrácené a prožíva-
lo krizi. Vůdcové a boháči zneužívali chudé 
a znevýhodněné ve svůj prospěch. Situace se 
nakonec zhoršila natolik, že zbídačení doslova 
volali o pomoc. Některé rodiny neměly čím 
nakrmit své děti, jiní museli zastavit své po-
zemky a nyní jim nezbylo nic. Další naříkali, že 
si museli půjčit peníze na vysoký úrok a jejich 
děti se dokonce ocitly v otroctví.

Je možné, že hlavními příčinami vzniklé 
situace byl hladomor způsobený neúrodou 
a placení daní a to vedlo nejchudší k tomu, 
aby hledali pomoc u svých sousedů. Podle 

řeckého historika Hérodota požadovala 
perská vláda od provincií, jejichž součástí 
bylo i Judsko, daně ve výši 350 talentů stří-
bra ročně. Když člověk nemohl platit daně 
v předepsané výši, rodina buď zastavila svou 
půdu, nebo si někde půjčila peníze. Když se 
jim však ani následující rok nepodařilo vy-
dělat dostatek financí, museli nějak pokrýt 
dluh, který měli. Prodat se do otroctví bylo 
zpravidla dalším krokem. Takže když přišli 
o majetek, museli nyní někoho z rodiny po-
slat do otroctví – a obvykle to byly jejich děti, 
které pak sloužily u věřitele a takto odpraco-
vávaly dluh celé rodiny.

V životě se můžeme ocitnout v problé-
mech, které jsou následky našich nemocí, 
našich špatných činů nebo nesprávných roz-
hodnutí. Události popsané v této části knihy 
Nehemjáš odkazují na období, kdy přírodní 
katastrofy a vládní politika způsobily, že 
mnozí lidé se dostali do velmi složité situace 
a ekonomicky padli na samotné dno. Dostali 
se do spirály rostoucí chudoby a neměli žád-
né východisko.

Lidé prožívali ekonomický útlak nejen v minulosti, ale prožívají ho i dnes. Jaké poselství 
bychom si m li vzít ze skute nosti, že se tomuto tématu Bible v nuje pom rn  asto?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PROTI DUCHU ZÁKONA
6Když jsem slyšel jejich k ik a tato slova, vzplanul jsem hn vem. 7Rozhodl jsem se, že proti šlech-
tic 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. (Neh 5,6–8)

Osobní studium
Uvažuj o textu Neh 5,6–8 (viz také Ex 21,2–7). 
Proč Nehemjáš reagoval na vzniklou situaci 
s hněvem? Jaký byl jeho hlavní argument?

Dnes to těžko chápeme, ale otroctví bylo 
ve starověkém světě akceptovanou kulturní 
normou. Rodič se mohl sám stát otrokem 
nebo do otroctví prodat své dítě. Společen-
sky a právně měli rodiče právo tak rozhod-
nout. Ale protože Bůh je dárcem svobody, dal 
této praxi v Izraeli určitá pravidla a omeze-
ní. Nařídil, aby věřitelé každých sedm let své 
otroky propouštěli. Bůh takto chránil lidi 
před tím, aby se z nich stali otroci natrvalo, 
a ukazoval jim svou touhu, aby byli svobodní 
a žili ve svobodě.

Ačkoli poskytování úvěrů bylo zákonem 
povoleno, účtování úroků bylo zakázáno. (Pro 
informace o regulaci lichvy v Písmu viz 
Ex 22,24–26; Lv 25,36.37 a Dt 23,20.21.) Úrok, 
který si věřitelé obvykle účtovali, byl ve srov-
nání s okolními národy velmi malý. Chtěli 
platit jen jedno procento z vypůjčené částky 
měsíčně. Mezopotamské texty ze sedmého 
století př. Kr. hovoří o ročním úroku padesát 
procent ze stříbra a až sto procent z obilí! Roč-
ní úrok dvanáct procent byl tedy ve srovnání 

s běžnou praxí v Mezopotámii opravdu níz-
ký. Jenže podle Božího slova tou jedinou věcí, 
kterou věřitelé dělali nesprávně, bylo právě 
účtování úroku (Neh 5,10.11). Za zmínku stojí, 
že úroky se ve stížnostech chudých lidí ani 
nezmiňují. Vše probíhalo v mezích sociál-
ních norem i v mezích zákona. Proč se tedy 
Nehemjáš tak rozzlobil? Prorok na vzniklou 
situaci nereagoval okamžitě, ale podrobil ji 
analýze a hledal co nejlepší řešení.

Je pozoruhodné, jak rozhodně se k vznik-
lému problému postavil Nehemjáš. Všímal si 
stížností lidí, přestože si mohl říci, že v koneč-
ném důsledku je přece všechno v „mezích záko-
na“, nebo dokonce zcela „přijatelné“ – v porov-
nání s praktikami okolních zemí. V této situaci 
byl totiž přestoupen „duch zákona“. Přede-
vším v době ekonomické krize bylo povin-
ností lidí, aby si navzájem pomáhali. I proroci 
velmi často a velmi obsáhle vystupovali pro-
ti tomu, když v izraelském národě přestali 
být k sobě lidé přívětiví a laskaví. Bůh stojí 
na straně utlačovaných a potřebných. I proto 
povolává proroky, aby upozorňovali na zlo 
a násilí páchané na chudých. Izajáš například 
upozorňoval, že Bůh nemá zájem o uctívání, 
bohoslužbu a modlitby lidí, jejichž ruce jsou 
„celé od krve“ (Iz 1,15).

Kdy a jak se m že stát, že a koli dodržujeme literu zákona, dostaneme se do situace, že 
p estupujeme ducha zákona? (Mi 6,8)

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok.25Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš,26neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý.

-jcHB
Zvýraznění
36Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou.37Své stříbro mu nepůjčuj lichvářsky, na poskytované potravě nechtěj vydělávat.

-jcHB
Zvýraznění
20Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na úrok.21Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.

-jcHB
Zvýraznění
10Také já, moji bratři a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu.11Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli.“

-jcHB
Zvýraznění
Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve
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Kdy naposledy jsi n komu (více i mén ) ublížil? (Pokud jsme up ímní, nem žeme pop ít, 
že se nám to stává.) Co ti bránilo nebo brání, abys danou situaci vy ešil a abys zjednal 
nápravu? Existuje n jaký problém, jehož ešení ses vzdal jen proto, že jsi nem l dostatek 
podpory – nebo ses dostal do konfliktu s n kým vlivným – a stále cítíš, že ti šlo o správ-
nou v c? Co s tím m žeš ud lat?

Aplikace

NEHEMJÁŠOVA OPAT ENÍ
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. (Neh 5,9–12)

Osobní studium
Zdá se, že výtka adresovaná šlechticům 
a představeným – „Půjčujete svým bratřím 
na lichvářský úrok“ (Neh 5,7) – nepřinesla 
požadovaný výsledek. Nehemjáše to však 
nezastavilo a pokračoval v boji za pomoc 
utlačovaným. Mohl se samozřejmě vymluvit 
na to, že se pokusil odpovědným domluvit, 
ale nepomohlo to a nic jiného už udělat ne-
může. Vždyť se koneckonců svým jednáním 
postavil proti bohatým a vlivným představi-
telům národa. Nehemjáš však ve svém úsilí 
nepolevil, dokud nenašel uspokojivé řeše-
ní – a neváhal ani přesto, že si tím vytvořil 
poměrně silnou skupinu nepřátel.

Uvažuj o textu Neh 5,7–12. Čím v dané 
situaci argumentoval Nehemjáš? Jak se sna-
žil lidi přesvědčit, aby začali jednat správ-
ně? Jaké další kroky podnikl? V čem podle 
tebe spočívala účinnost toho, co udělal?

Nehemjáš svolal velké shromáždění. Při 
řešení vzniklého problému se tak setkal celý 
národ. Možná předpokládal, že když se shro-
máždí opravdu velký počet lidí, vůdcové bu-
dou zahanbeni – a možná i dostanou strach 
pokračovat ve svém útlaku.

Nehemjáš ve své argumentaci poukázal 
na problematiku otroctví. Mnozí z Židů, 
pravděpodobně včetně Nehemjáše, vykupo-
vali jiné Židy z otroctví u cizinců. Nyní tedy 
vyzývá šlechtice a předáky, aby se zamysleli, 
zda je přijatelné, aby kupovali a prodáva-
li členy vlastního národa. Jaký smysl má 
vykupovat lidi z otroctví u cizinců, když 
nakonec skončí jako otroci svých soukme-
novců? Vůdcové na tento argument neodpo-
věděli, protože si velmi pravděpodobně uvě-
domovali absurdnost celé situace. Nehemjáš 
proto pokračoval. Zeptal se jich: „Což nemáte 
žít v bázni před naším Bohem a uvarovat 
se pohanění ze strany pohanů, našich ne-
přátel?“ (Neh 5,9) Nehemjáš pak přiznal, že 
i on sám půjčoval lidem peníze a obilí. Svou 
výzvou: „Upustíme však od toho dluhu“ 
(Neh 5,10) pak potvrdil platnost zákona, kte-
rý zakazoval účtování úroků Židům. Ukázal, 
že jako místodržiteli mu záleží na tom, aby 
během jeho správy byli lidé k sobě navzájem 
vstřícní. Je pozoruhodné, že na své výzvy do-
stal jednomyslně pozitivní odpověď. Knížata 
a boháči souhlasili s tím, že všechno napraví 
a svým dlužníkům vrátí vše, co od nich vzali 
jako lichvářské úroky.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim: „Půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok,“ a svolal jsem proti nim velké shromáždění.

-jcHB
Zvýraznění
7Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim: „Půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok,“ a svolal jsem proti nim velké shromáždění.8Řekl jsem jim: „My jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry Judejce, prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám.“ Zmlkli a nenašli slov.9Pokračoval jsem: „Co děláte, není dobré. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů, našich nepřátel?10Také já, moji bratři a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu.11Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli.“12Odpověděli: „Vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak jsi řekl.“ Svolal jsem tedy kněze a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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P ÍSAHA
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. (Neh 5,12.13)

Osobní studium
Jak rozumíš slovům kletby, kterou Nehem-
jáš vyslovil nad těmi, co by se rozhodli svou 
přísahu porušit? 

Ačkoli šlechtici a hodnostáři souhlasili s tím, 
že vrátí, co si nespravedlivě přivlastnili, Ne-
hemjáš se nespokojil s obyčejným slibem. Chtěl 
mít jistotu, a proto je zavázal přísahou před 
kněžími. Takový postup dal celému rozhodnutí 
právní závaznost pro případ, že by bylo třeba se 
na něj v budoucnu odvolat. Proč však Nehem-
jáš vyslovil slova kletby? Šlo o symbolický čin, 
při kterém si nejprve udělal záhyby na rouchu, 
jako by v něm něco měl, a pak si je vytřepal 
na znamení, že se všeho zbavil. Vyjádřil tím, že 
každý, kdo by nerespektoval přijatou přísahu, 
přijde o všechno. V té době bylo zvykem vyslo-
vit kletbu, aby se dodalo vážnosti určitému zá-
konu nebo pravidlu. Lidé si zároveň dávali větší 
pozor na dodržování zákona, jehož porušení 
bylo přímo spojeno s kletbou. Nehemjáš očivid-
ně cítil, že jde opravdu o vážnou věc. Rozhodl se 
proto provést radikální kroky, aby co nejvíce 

zvýšil pravděpodobnost, že celé jeho snažení 
dopadne úspěšně.

Uvažuj o svatosti přísahy (slibu) pro 
lidi zmíněné v těchto starozákonních ver-
ších. Pokus se shrnout své pozorování vlast-
ními slovy.

Nu 30,3 

Dt 23,22–24

Kaz 5,3.4

Lv 19,12

Gn 26,31
Slovo a řeč jsou mocnými dary, které 

Bůh dal jen lidem. Naše slova mají velkou 
moc – dokonce moc života a smrti. Proto 
potřebujeme být velmi opatrní v tom, co 
a komu říkáme, jaké sliby dáváme a co se 
zavazujeme udělat. Kromě toho je důležité, 
aby byly naše činy v souladu s našimi slo-
vy. Mnoho lidí se odvrátilo od křesťanství 
jen proto, že slova některých křesťanů sice 
zněla zbožně, ale jejich činy se s nimi nesho-
dovaly nebo byly v přímém rozporu.

Uvažuj o vlivu svých slov na druhé lidi. Jak se m žeš nau it opatrnosti v tom, co íkáš, kdy 
to vyslovíš a jak to íkáš?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Když učiní slib Hospodinu muž nebo složí přísahu, že na sebe vezme nějaký závazek, nezruší své slovo. Splní vše, co vlastními ústy pronesl.

-jcHB
Zvýraznění
22Když se Hospodinu, svému Bohu, zavážeš slibem, neotálej ho splnit, neboť Hospodin, tvůj Bůh, to bude určitě od tebe vyžadovat a byl by na tobě hřích.23Když se zdržíš slibování, nebude na tobě hřích.24Budeš bedlivě dodržovat to, co vyřkly tvoje rty a co jsi dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, k čemu ses svými ústy zavázal.

-jcHB
Zvýraznění
3Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splň jej bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň!4Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.

-jcHB
Zvýraznění
Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

-jcHB
Zvýraznění
Za časného jitra se zavázali vzájemnou přísahou. Potom je Izák propustil a oni od něho odešli v pokoji.
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NEHEMJÁŠ V P ÍKLAD
14Také ode dne, kdy m  král ustanovil místodržitelem v zemi judské, od dvacátého roku až do t i-
cátého 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 
vymáhali mimo pokrm a víno ty icet šekel  st íbra, rovn ž jejich lidé vyko is ovali lid. Já však 
jsem tak nejednal z bázn  p ed Bohem. 16Nadto jsem se ú astnil oprav hradeb. Pole jsme nesku-
povali, 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 5,14–16.19)

Jak bys charakterizoval Nehemjášovo jed-
nání popisované v úvodních verších? Uvažuj 
v této souvislosti o jeho pohnutkách a cha-
rakteristikách jako odpovědného místodr-
žícího.

Nehemjáš pravděpodobně napsal toto shr-
nutí své činnosti až po návratu na dvůr krále 
Artaxerxa, tedy po ukončení své dvanáctileté 
služby místodržícího v Judsku. Ačkoli správci 
měli nárok na příjmy od svých „poddaných“, 
Nehemjáš toto právo nikdy neuplatňoval a ra-
ději se snažil své výdaje hradit z vlastních 
prostředků. Staral se nejen o svou rodinu, 
ale i o celý dvůr. Když mluví o „předchozích 
místodržitelích“, velmi pravděpodobně mluví 
o svých předchůdcích  v období mezi ním a Ze-
rubábelem. Je pravděpodobné, že na konci své 
„vlády“ byl téměř bez finančních prostřed-
ků. A tak místo toho, aby nabyl bohatství – jak 

by se dalo očekávat –, vzdal se svého bohat-
ství a majetku. Nehemjáš byl zřejmě bohatý, 
což mu umožňovalo starat se o mnoho lidí 
(Neh 5,17.18). A přestože nešlo o stejnou věc, ja-
kou udělal Abraham poté, co osvobodil svého 
bratra a další ze zajetí okolních národů (Gn 14), 
Nehemjášovo jednání ukazuje podobný důle-
žitý princip.

Uvažuj o textu Neh 5,19. Jak rozumíš Ne-
hemjášovým slovům v kontextu šíření evan-
gelia?

Když čteme zprávy o Nehemjášově ži-
votě, všimneme si, že je příkladem někoho, 
kdo dává Hospodinu a jeho dílu přednost 
před vlastním ziskem a prospěchem. Z jeho 
života se můžeme poučit bez ohledu na naši 
konkrétní situaci. Je totiž mnohem snazší 
pracovat pro Hospodina, když nás to skoro 
nic nestojí.

P e ti si text Fp 2,3–8. Ve kterých oblastech tvého života se práv  v tomto období projevuje 
ob tavost, která je vyjád ena v uvedeném textu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
17Judejci a představenstvo, sto padesát osob, mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, sedali u mého stolu.18Bylo třeba každý den připravovat jednoho býka a šest vybraných ovcí. Dále byla pro mě připravována drůbež a jednou za deset dní množství různého vína. Přitom jsem neuplatňoval nárok na místodržitelské příjmy, protože na tomto lidu už těžce spočívala služba.

-jcHB
Zvýraznění
3v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;4každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.5Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
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Pá| 1. listopadu

PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 54. kapitolu „Vítězství nad chamtivostí“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 646–652; 

OSU 243–245).
„Nehemjáš byl tím, co slyšel, velmi rozhořčen. Napsal: ‚Když jsem slyšel jejich křik a tato 

slova, vzplanul jsem hněvem‘ (Neh 5,6). Rozhodl se, že se rázně postaví na stranu spravedl-
nosti. Nehemjáš se nezalekl toho, že utlačovatelé byli bohatí muži, jejichž podpora byla při 
opravách města velmi důležitá. Odvážně je napomenul a potom shromážděný lid seznámil 
s Božími požadavky.“ (PK 648; OSU 243.244)

„Pán Ježíš stanovil zásadu, podle které se přísaha stává zbytečná. Učí, že naprostá prav-
domluvnost by měla být zákonem naší řeči: ‚Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne; co je nad to, je 
ze zlého.‘ (Mt 5,37) Tato slova odsuzují všechny nic neříkající fráze a úsloví, které hraničí se 
zneužíváním. Odsuzují neupřímné zdvořilostní fráze, vytáčky, lichotky, nadsázky, přehánění, 
které jsou tak běžné v mezilidských vztazích i při služebních jednáních. Podle slov Pána Je-
žíše nemůžeme považovat za pravdomluvného někoho, kdo se snaží vypadat jinak, než jaký 
ve skutečnosti je, nebo kdo říká něco jiného, než co v srdci cítí.“ (MB 67.68; MON 43) 

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.
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?
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 stá-

le. 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________

 16:41

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
3‚Proč se postíme, a nevšímáš si toho ? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.‘ Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky.4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas na výšině.5Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení?6Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?7Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?8Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána . Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,10budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“11Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.12Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

-jcHB
Zvýraznění
6„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?7Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“8Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.2To bylo na počátku u Boha.




