
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týždeň 08 – Sviatok stánkov 

 
Prečítajte si znova Nehemiáša 8:13-18. 
 
Kontext 
Sviatok stánkov bol jedným z troch putovných sviatkov, ktoré boli predpísané Bohom 
v Mojžišovom zákone (3. Moj. 23:33-44). Zámerom sviatku bolo pripomenúť Izraelcom Božiu 
vernosť pri ich vyvedení z Egypta a ich závislosť na Bohu počas putovania po púšti. Izraelci sa na 
týždeň sťahovali do stanov, aby si fyzicky pripomínali duchovnú pravdu, že Boh je verný. 
 
Objav 
Prečítajte si znova Nehemiáša 8:13-15. Všimnite si, ako ľudia reagovali na Božie slovo – na Božiu 
zjavenú vôľu. 
 
  V akom zmysle je Biblia pre teba autoritou, ktorá riadi tvoj život? Praktické príklady? 
  Čo ti Boh zjavil skrze svoje Slovo počas posledných týždňov/dní? 
  Popíš nejakú skúsenosť zo svojho života, keď ťa usvedčil Boží Duch. Ako to vyzeralo? K čomu 

to viedlo v tvojom živote? 
  Ako obyčajne reaguješ na usvedčenie? Vytrváš v tom alebo obyčajne na to rýchlo zabudneš? 
  Čo hovorí tvoj praktický život o tom, kto sa komu prispôsobuje? Ty Bohu alebo Boh tebe? 
  Čo je motiváciou tvojej poslušnosti voči Bohu? (povinnosť, strach, imidž, láska) 
  Ako by si mohol/la zmeniť to, ako reaguješ na Božie slovo? 
 
Spomienka 
Prečítajte si znova Nehemiáša 8:16-18. Izraelci slávia Sviatok stánkov. 
 
  Aký význam malo podľa teba pre ľud slávenie tohto sviatku za čias Nehemiáša? 
  Čo si mali tým sviatkom pripomenúť a prečo to bolo dôležité? 
  Čo si Boh praje od teba, aby si si pripomenul/a? 
  Z čoho ťa Ježiš vykúpil? 
  Aký zmysel má, spomínať na Božiu vernosť? 
 
Náboženstvo a Kristus 
Prečítaj si siedmu kapitolu evanjelia Jána. Ježiš tiež slávil Sviatok stánkov. Zároveň však poukázal 
na rozdiel medzi náboženstvom a živým vzťahom s Bohom. 
 
  Prečo sa Ježiš nepodvolil názorom svojich bratov a nevyužil ten sviatok vo svoj prospech? 
  Ako ľudia využívajú náboženstvo vo svoj prospech? Prečo to robia? 
  v. 14-17 – Židia sa divia Ježišovmu učeniu, no Ježiš hovorí, že pravosť učenia sa dá overiť iba 

praktickou skúsenosťou. Prečo tomu podľa teba náboženskí ľudia nerozumejú? 
  v. 25-29 – Ktorý predsudok náboženských ľudí bol vtedy najväčším problémom pre ich 

prijatie Ježiša? Ktorý je to dnes? 
  v. 37-39 – Prečo Ježiš volal ľudí v posledný deň slávností k sebe a sľuboval im 

nevyčerpateľný prameň živej vody? V čom je Ježiš iný ako náboženstvo? 
 
 
 
 
 
 

materiál pre skupinky 
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