
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týždeň 02 – Modlitba a plánovanie 

Prečítajte si Nehemiáša 1:5-2:8 

Kontext 
 Kislev: mesiac v židovskom kalendári, ktorý zodpovedá nášmu novembru/decembru 
 Nissan: mesiac v židovskom kalendári, ktorý zodpovedá nášmu marcu/aprílu 
 Biblické knihy Ezdráš a Nehemiáš boli pôvodne spojené. Je zaujímavé, že Ezdráš 4:17-22 popisuje úplne 

opačné rozhodnutie, ktoré vydal ten istý kráľ. Nehemiášov opatrný prístup a zúfalé modlitby treba 
vnímať aj v tejto súvislosti. 

 Nehemiáš vo svojej modlitbe vyznáva neuposlúchnutie Božích prikázaní izraelského národa, ktoré viedlo 
až k babylonskému zajatiu. Dejiny izraelského národa, na ktoré sa Nehemiáš v modlitbe odvoláva, sú 
obsiahnuté v historických knihách – 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Kráľov a súhrnne v 1. a 2. knihe 
Kronickej.  

 Nehemiáš mal priamy prístup ku kráľovi. Všetky nápoje, ktoré kráľ požíval, vyberal Nehemiáš a ešte 
predtým, než ich podával kráľovi, ich musel najprv sám ochutnať a uistiť sa o tom, že nie sú otrávené. 

 Na kráľovskom dvore platilo nepísané pravidlo, že pred kráľom nesmie byť nikto smutný. Nerešpekto-
vanie toho pravidla mohlo stáť dotyčného život. (Obdobné nepísané pravidlo platí aj dnes, no nie 
s takými prísnymi sankciami – v prítomnosti šéfa sa všetci snažia tváriť a vyjadrovať pozitívne). 

Pokánie 
Prečítajte si Nehemiáša 1:5-7 a zamyslite sa nad Nehemiášovým vyznaním. Snažte sa pochopiť jeho postoj 
pri tej modlitbe. 
 Nehemiáš venoval väčšinu svojej modlitby vyznávaniu hriechov (osobných a hriechov Izraela). Znamená 

to, že hriech môže byť prekážkou obnovy? Mohol by hriech brániť v obnove nejakej oblasti tvojho 
života? 

 Prečo Nehemiáš vyznáva hriech Izraela spolu so svojim hriechom? 
 Ako sa to líši od nášho vnímania hriechu a podstaty spoločenstva? 
 Čo je Nehemiášovou motiváciou, keď prosí o odpustenie? 
 Ako súvisia naše činy s pokáním? Aký je rozdiel medzi ľútosťou a pokáním? 

Vnútorný boj 
Zamyslite sa nad tým, v akej pozícii bol Nehemiáš – bol na vrchole svojej kariéry a pravdepodobne nemohol 
žiť pohodlnejším životom, než aký mal, no jeho ľud bol „vo veľkej tiesni a potupe“. 
 Ako dlho zápasil Nehemiáš s tým, aby požiadal kráľa o pomoc?  
 Čo trápi teba a nedá ti v noci spávať? 
 Ak ťa nič netrápi, prečo si myslíš, že je tomu tak? 
 Čo je zničené v tvojom živote tak dlho, že si si na to zvykol/la? 
 Izrael čakal na toto znovovybudovanie Jeruzalema naozaj dlho. Ako sa vyrovnávaš s tým, keď vidíš niečo 

zničené v tvojom živote alebo niečo, čo ti Boh položil na srdce a dlho sa nič nemení, resp. zdá sa, že 
Boh nič nerobí? 

 Často nás od zmien odrádza strach – čoho sa bojíš, keď rozmýšľaš o zmene toho, čo je zničené? 

Odvážny krok 
 Koľko a kedy sa modlievaš? 
 Verše 2:7 a 8 naznačujú, že Nehemiáš popri tom, ako sa modlil za Božiu priazeň, pripravoval 

plán. Inklinuješ skôr k plánovaniu alebo k modlitbe? 
 Čo sa môžeš naučiť z Nehemiášovej odpovedi kráľovi? 
 Komu alebo čomu obyčajne pripisuješ kredit za úspechy vo svojom živote? 
 Je Božia milosť pre teba niečo hmatateľné alebo len niečo abstraktné? 
 V ktorej oblasti svojho života potrebuješ stráviť viac času plánovaním toho, čo ti Boh položil na 

srdce? 
 V ktorej oblasti svojho života potrebuješ stráviť viac času modlitbou za to, čo ti Boh položil na 

srdce? 
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