
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týždeň 09 – Modlitba a pokánie 

 
Prečítajte si znova Nehemiáša 9:1-37 
 
Kontext 
Na konci Sviatka stánkov, ktorý bol pripomienkou slávneho vyslobodenia Izraelcov z Egypta, sa 
všetok ľud stretol na slávnostnom zhromaždení. Po oslave Božej vernosti a po víťaznom 
dokončení hradieb Jeruzalema, vedie Boh celý ľud k vyznávaniu svojich hriechov a ku pokániu. 
 
Modlitba 
Celá modlitba v 9. kapitola je veľkou pripomienkou toho, čo Boh urobil alebo dal o sebe vedieť vo 
svojom slove. 
 
  Ako súvisí čítanie Božieho slova a modlitba? 
  Čo vás primárne motivuje k modlitbe? Božie slovo alebo vaše potreby/túžby/ťažkosti? 
  Čo je charakteristickým znakom modlitby, ktorá je radikálne orientovaná na Boha? 
  Čo je vlastne podľa vás hlavným zmyslom modlitby? Čo je podľa vás hlavným zmyslom 

modlitby v 9. kapitole Nehemiáša? 
  Čo je dôsledok modlitby, ktorá je radikálne orientovaná na Boha? 
 
Vyznávanie hriechov 
Znova si prečítajte verše 1-3 a rozmýšľajte nad tým, ako vy vyznávate svoje hriechy. 
 
  Čo myslíte, prečo Izraelci venovali čas vyznávaniu svojich hriechov? 
  Prekvapuje vás, že vyznávali hriechy svojich otcov a nie iba svoje vlastné? Prečo to robili? 
  Vyznávali ste už niekedy hriechy svojich rodičov? Myslíte, že to je dôležité? Prečo? 
  Ako často vyznávate svoje hriechy? (Bohu/iným ľuďom) 
  Prečo je vyznávanie hriechov ťažké? Prečo neradi rozprávame o hriechu? 
  Ako si najčastejšie ospravedlňujete hriech? Aké taktiky máte zaužívané? 
 
Pokánie 
Modlitba v 9. kapitole Nehemiáša je viac, než len vyznanie, viac, než len snaha zapáčiť sa Bohu, 
viac, než len dočasný zármutok Božieho ľudu. Táto modlitba je vyjadrením skutočného pokánia. 
 
  Ako sa líši pokánie od púheho vyznávania? 
  Ako sa líši pokánie od púheho zármutku nad hriechom? 
  Ako sa líši pokánie od samospravodlivosti? 
  Ako sa líši pokánie od náboženskosti? 
  Ku ktorej z vyššieuvedených náhrad pokánia máte najväčšie sklony? 
  Kedy naposledy a v ktorej oblasti svojho života ste pod vplyvom Božieho slova identifikovali 

svoj hriech, vyznali ste ho, opustili a začali žiť v novote života? 
  Prečo je pokánie rozhodujúcim prvým krokom pre človeka smerom k Bohu? 
  Prečo je dôležité, aby veriaci človek neprestal činiť pokánie? 
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