
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týţdeň 07 – Priority a politika 

Kvôli prehľadu si prečítajte znova Nehemiáša 6:1-14. 
 
Kontext 
Nehemiáš a jeho pomocníci sú kúsok pred dokončením svojho diela. Pracujú na tom, k čomu ich 
Boh povolal. Ich nepriateľom sa to však nepáči a prichádzajú so stále novými taktikami, ktorými sa 
ich pokúšajú zastrašiť a odviesť od práce, ktorú majú robiť. 
 
Falošné stretnutie 
Prečítajte si znova verše 1-4. Nehemiášovi nepriatelia sa snažia Nehemiáša zamestnať niečím iným, 
než tým, k čomu ho Boh povolal.  
 

  Nehemiášovi nepriatelia volajú Nehemiáša k rozhovoru. Kedy sa ti stalo, že ťa rozhovor/y 
s niekým odviedli od tvojho pôvodného zámeru. 

  Kedy, podľa tohto textu, nie je rozhovor s nepriateľom na mieste? 
  V ktorých situáciách v Ježišovom živote vidíš podobný postoj k nepriateľom? 
  Ako Nehemiáša uchránili jeho priority pred osudnou chybou? 
  Čo zjavil Boh tebe, že máš robiť – od čoho sa nemáš dať ničím vyrušiť? 
  Ako sa snaží diabol vyrušiť ťa od toho, k čomu ťa Boh povolal? Ako reaguješ na tie vyrušenia? 
 
Obviňovanie a zastrašovanie 
Prečítajte si znova verše 5-8. Nehemiášovi nepriatelia prichádzajú s novou taktikou – falošnými 
obvineniami. 
 

  Prečo sú obvinenia také ničivé, aj keď nie sú pravdivé? 
  Ako reaguješ na obvinenia zo strany iných? Akú reakciu v tebe spúšťajú? 
  Čo je zámerom obvinení?  
  Diabol je popisovaný ako žalobca (Zjav. 12,10). V akých situáciách máš sklony s ním 

spolupracovať a obviňovať bratov a sestry? 
  Ako sa s obvineniami vysporiadal Nehemiáš? 
 
Duchovné pokušenie 
Prečítajte si znova verše 10-14. Nepriatelia sa všetkými silami snažia zdiskreditovať Nehemiáša. 
Zdá sa, že žiadna oblasť pre nich nie je „svätá“. 
 

  Na prvý pohľad sa zdalo, že pozvanie do chrámu je v Nehemiášovom záujme. Čo, podľa 
teba, pomohlo Nehemiášovi odhaliť toto klamstvo?  

  V čom sa toto pokušenie podobá na Ježišovo pokušenie v Mat. 4,8? 
  Ako na toto pokušenie reaguje Nehemiáš a ako Ježiš? 
  V čom si ty pokúšaný/á, aby si využil/a nejakú skratku pri svojom nasledovaní Boha? 
  Aké dôsledky má podľahnutie pokušeniu? 
 
Priority a politika 
Ľudia budú mať vždy rôzne názory na to, čo, kde, kedy a ako by sme mali robiť a čo je správne. Je 
však dôležité, aby sme my vedeli, k čomu nás Boh volá a nenechali sa odradiť. 
 

  V ktorej oblasti teraz prežívaš stret názorov, lebo robíš to, k čomu ťa Boh povolal? 
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