
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týždeň 10 – Sťahovanie 

Prečítajte si text Nehemiáš 11:1 - 12:26 
 
Kontext 
Hradby sú dostavané a Nehemiáš spolu s Ezdrášom budujú mesto podľa Božích predstáv. Jednou 
z kľúčových úloh v rámci tohto zámeru bolo zaľudniť Jeruzalem. Jedenásta a časť dvanástej 
kapitoly obsahujú zoznamy ľudí, ktorí boli vylosovaní k tomu, aby sa presťahovali do Jeruzalema. 
 
Losovanie a žehnanie 
V Nehemiášovi 11:1-2 sa hovorí o losovaní, ktoré určilo, kto bude bývať v svätom meste, 
Jeruzaleme. 
  Už sa vám niekedy stalo, že ste sa zapojili do nejakej súťaže a vyhrali ste ju? Poznáte niekoho 

takého? 
  Aký je to pocit, keď vyhráte? Aký je to pocit, keď nevyhráte? 
  Izraelci žehnali tým, ktorí dostali právo bývať v Jeruzaleme. Čo to hovorí o ich podriadenosti 

Bohu a o kvalite ich vzťahov? 
  Dokážete žehnať tým, ktorým sa darí lepšie, ako vám? Dokážete žehnať tým, ktorí sa 

„nezaslúžene“ dostali k niečomu dobrému? 
  Boli by ste ochotní nechať sa vylosovať a kvôli Božím zámerom sa dokonca presťahovať na 

iné miesto? 
 
Sťahovanie a Boží zámer 
Celý tento text je zoznamom ľudí, ktorí boli ochotní presťahovať svoje rodiny do Jeruzalema. Bolo 
to pre nich už druhé sťahovanie za krátky čas (prvý krát sa sťahovali z Babylonského zajatia a druhý 
krát sa sťahovali teraz).  
  Viete si predstaviť, že by ste sa presťahovali na iné miesto nie kvôli práci, ani vzťahom, ale 

kvôli Božiemu povolaniu? 
  Akú radu/aké rady by ste dali človeku/ľuďom, ktorí zvažujú, či sa majú presťahovať na iné 

miesto? 
  Aký máte pocit z toho, keď Boh povoláva niekoho z vašich priateľov, aby sa presťahoval na 

iné miesto? 
  Čo myslíte, aký je Boží zámer s vami v tomto meste? 
  Čo myslíte, aký je Boží zámer s našim spoločenstvom v tomto meste? 
 
Život misionára 
V povolaní misionára sa spája sťahovanie a Boží zámer. Misionár mení miesto svojho bydliska 
preto, aby oslovil evanjeliom ľudí v inom prostredí. Boh povoláva každého z nás k tomu, aby sme 
boli misionármi tam, kam nás postavil. 
  Ako by sme sa modlili, keby sme boli súčasťou tímu, ktorý zakladá zbor v nejakom inom 

meste? 
  Za čo by sme sa modlili? 
  Ako by sme trávili svoj čas?  
  Aké priority by sme si stanovili v živote?  
  Akých ľudí by sme chceli mať okolo seba?  
  Ako by sme štrukturovali naše stretnutia? 
  Kde by sme sa stretávali? 
  Prečo máme tendenciu zabúdať na to, že sme misionármi v našom meste? 
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