
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týždeň 03 – Prvý odpor a formovanie vízie 

 
Prečítajte si Nehemiáša 2:9-20 
 
Kontext 
 Nehemiáš práve dorazil do Jeruzalema s poţehnaním a výbavou od perzského kráľa. Jeho príchod bol 

dôkazom obrovskej zmeny v politike perzskej ríše v oblasti Judska a Jeruzalema (porovnaj s textom 
v Ezdrášovi 4:17-22).  

 Cesta z hradu Šúšan do Jeruzalema mohla trvať 3 aţ 6 mesiacov. 
 
Prvý odpor 
Prečítajte si Nehemiáša 2:9-10 a všimnite si, čo bolo zdrojom prvého odporu voči Nehemiášovi. 

 Veľa komentátorov poukazuje na to, ţe Sanballat a Tóbijá sa najviac báli toho, ţe stratia svoje materiálne 
výhody, ktoré si uţívali pred príchodom Nehemiáša. Čo však tento text hovorí o príčine ich nevôle? 
(pozri tieţ Nehemiáš 4:1-12) 

 S akým druhom odporu sa stretávame v Ţiline pri budovaní cirkvi podľa Boţích predstáv? 
 Čo tento text naznačuje o príčinách toho odporu? 
 Prečo podľa vás katolícka cirkev povaţuje všetky ostatné cirkvi za sekty? 
 Aké emócie vás napĺňajú, keď čelíte nepriateľským postojom kvôli svojej viere? 
 
Spočítanie nákladov 
Znova si prečítajte Nehemiáša 2:11-16 a myslite pri tom na Nehemiáša. Zamyslite sa nad tým, nad čím asi 
rozmýšľal on, keď sedel v tom meste a prezeral si tie múry. 

 Ako často oddychujete predtým, neţ sa pustíte do veľkého projektu? 
 V akom stave sa nachádza naše mesto Ţilina - teda ľudia v ňom ţijúci, ktorých sa snaţíme osloviť? 
 Kde a čo by sme mali preskúmať, aby sme mohli zistiť, v akom stave sa nachádza? 
 Čo by stálo konkrétne teba, keby si sa zapojil do budovania cirkvi podľa Boţích predstáv v Ţiline? 
 
Uchopenie vízie 
Znova si prečítajte Nehemiáša 2:17-20 a rozmýšľajte pri tom nad Ţilinou. 

 Keď počuješ o budovaní cirkvi v Ţiline, čo ti chodí po mysli? 
 Nehemiáš povedal, čo je problém (zborené múry), čo je riešením toho problému (vystavenie múrov) 

a prečo je to riešenie potrebné (Boţia sláva). Čo je podľa teba problémom v Ţiline, ktorý sme povolaní 
adresovať? 

 Nehemiáš potom hovorí o tom, ako ho viedol Boh do tohto bodu. Ako jedinečne viedol Boh do tohto 
bodu nás a v čom je zrejmá Jeho ruka nad našim zborom? 

 Verše 18 a 19 popisujú dve rôzne reakcie na víziu – 1. nadšenie a ochotu zapojiť sa, 2. posmech 
a opovrhovanie. Čo s tebou robí vízia obnovy cirkvi v Ţiline?  

 Nehemiášova odpoveď vyjadruje, ţe sa v prvom rade nespoliehal na kráľovu pomoc, ani na svoje 
schopnosti, ale na Boţiu moc. Čo by v našom kontexte znamenalo, ţe sa napriek odporu 
a opovrhovaniu spoliehame v prvom rade na Boţiu moc? 

 
Modlitba 
Zamysli sa nad tým, čo Boh v tomto texte zjavuje o sebe, o svojich zámeroch a cestách. 
Modli sa, aby tento text Písma premenil tvoj ţivot a obnovil tvoju myseľ. 
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