
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týždeň 04 – Len spolu sa to dá zvládnuť 

 
Prečítajte si Nehemiáša 3:1-32 
 
 
Kontext 
 

 Tento text predstavuje zoznam 38 mien a 42 tímov. 
 Veľkňaz Eljášíb: Prvý veľkňaz po návrate z Babylonu. 
 Ovčia brána: Táto brána je považovaná za miesto, kam boli privádzané do mesta ovce, ktoré 
mali byť obetované. Skutočnosť, že celý zoznam začína touto bránou a jej dokončením, poukazuje 
na to, že zámerom celej práce bola od samého začiatku oslava Boha. 
 
 
Lekcie z telefónneho zoznamu 
 

 Znova si prečítajte tretiu kapitolu Nehemiáša a pozorujte, akí rôzni ľudia pracovali na obnovení 
múru. Všímajte si, aké prepojenia medzi nimi sú uvedené v texte. 
 
 Kto všetko pracoval na oprave múru? Prekvapilo vás niečo pri čítaní toho zoznamu? Prečo? 
 Čo spájalo všetkých tých ľudí? 
 Čo spája ľudí v našom zbore? Na čom sú založené prepojenia medzi ľuďmi v našom zbore? 
 Keby ten zoznam popisoval službu nášho zboru, v akej súvislosti by si bol spomenutý/bola 

 spomenutá ty? 
Čo myslíš, prečo sa niektorí ľudia do stavby múra nezapojili? 

 Ak máš svoju rodinu, existuje nejaká služba, na ktorej by ste sa mohli podieľať ako celá rodina? 
 
 
Spoločné dielo 
 

 Kedy si bol/a súčasťou tímu/skupiny ľudí, ktorá sa pustila do úlohy, ktorá presahovala možnosti 
a schopnosti ľudí v tej skupine? Aká to bola pre teba skúsenosť? Čo si sa naučil/a v priebehu 
jej realizácie? 

 Spoločné dobrodružstvo zbližuje ľudí – rovnako v duchovnej, ako aj v sekulárnej oblasti. Pri 
akom dobrodružstve viery si zakúsil/a niečo podobné? 

 Ako môžeme ako zbor zakúšať spoločné dobrodružstvo viery? 
 V tímovej práci je kľúčová dôvera. Ako by si ohodnotil/a úroveň dôvery v našom zbore? 
 Nehemiáš pomáhal druhým, no sám nestaval. Zažil/a si už niekedy náročnú tímovú snahu, 

ktorej chýbal vedúci? Aké to bolo? Zažil/a si už niekedy náročnú tímovú snahu, ktorej 
nechýbal vedúci? Aké to bolo? 

 Zdá sa ti, že náš zbor funguje ako celok, v ktorom 1. každý vie, o čo nám ide, 2. každý robí svoju 
časť práce a 3. jednotlivci a tímy si navzájom dôverujú? Ohodnoť stav nášho zboru pri 
každom z predchádzajúcich bodov a vysvetli svoj názor. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

materiál pre skupinky 

NNN EEE HHH EEE MMM III ÁÁÁ ŠŠŠ    
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