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Súhrn krokov, pomáhajúcich dieťaťu, ktoré chce prísť ku Kristovi
1. Ubezpečte sa, že dieťa rozumie nasledujúcim pojmom:
Boh
Kto je Boh?
Boh nás stvoril. Hovorí k nám cez Bibliu.
Boh je svätý a čistý. Miluje nás.
Hriech
Čo je hriech?
Hriech je neposlúchanie Božích prikázaní. Je to proti Pánu Bohu.
Hovorte o jednotlivých hriechoch.
Dieťa je hriešnik.
Hriech si zasluhuje trest.
Spasiteľ
Kto jediný nám môže vziať naše hriechy?
Boží Syn zomrel na kríži za hriešnikov.
Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je Pánom všetkého.
2. Vysvetlite, ako byť spasený.
Vysvetlite, čo chce Pán, aby sme spravili a čo urobí On.
Použite biblický verš (Ján 1, 12; 3, 16; 6, 37; Skutky 16, 31; Rímskym 6, 23 alebo 10, 23).
Čo chce Pán, aby si urobil?
Čo urobí On?
3. Upozornite na nebezpečenstvá.
Spýtajte sa: „Chceš začať dôverovať v Krista, alebo radšej počkáš?“
Povzbuďte dieťa, aby sa nahlas modlilo (ak je na to pripravené).
4. Hovorte o istote spasenia.
Vráťte sa k biblickému veršu, ktorý ste použili.
Hovorte o zmenenom živote.
Povedzte mu, čo môže vedieť osoba, ktorá skutočne dôveruje Kristovi.
5. Poskytnite (neskôr) niektoré rady o kresťanskom živote.
Čítaj a poslúchaj Bibliu.
Hovor s Bohom, naším nebeským Otcom.
Povedz ostatným, čo Boh vykonal pre teba.
Pros Boha o odpustenie, keď zhrešíš.
Stretávaj sa s ostatnými kresťanmi.
Pamätaj, že Pán zasľúbil: „Nikdy ťa neopustím.“
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ÚVOD
Prestavba Jeruzalema je vzrušujúcou časťou histórie Božieho ľudu. Tieto múry ležali 140 rokov
v ruinách. Najprv sa po mnohých rokoch zajatia v Babylone vrátilo 50 000 Židov na čele so Zerubábelom
a opäť vystavali chrám. Potom sa vrátil Ezdráš s druhou skupinou dobrovoľníkov, aby obnovili
uctievanie Hospodina. Nakoniec, okolo roku 445 pred Kristom, vrátila sa posledná skupina
s Nehemiášom, aby znovu vystavali múry a brány mesta.
Meno Nehemiáš znamená „Hospodin utešuje“. Boh si Nehemiáša použil, aby posilnil a pomohol
svojmu ľudu zvláštnym spôsobom. Napriek veľkej opozícii postavil Nehemiáš s ľudom mestské múry (4
km dlhé) len za 52 dní. Popri tom bol zreorganizovaný celý život v meste, takže prvé uctievanie
Hospodina mohlo pokračovať. V čom bol skrytý úspech? Boh si použil Nehemiáša na naplnenie svojho
plánu.
Kniha Nehemiáš je plná inštrukcií o tom, ako má byť konaná práca pre Boha podľa Jeho vôle a na
Jeho oslavu. Týchto päť biblických lekcií bolo napísaných obzvlášť na pomoc spaseným deťom, ale
nespasené deti môžu mať z nich taký istý úžitok.
Obrazový materiál pre túto sériu bol vyhotovený Timom Shireyom, členom literárno - audio vizuálnej sekcie Európskeho spoločenstva pre evanjelizáciu detí (CEF). Modlíme sa, aby chlapci
a dievčatá pomocou týchto lekcií vstúpili do Božieho dokonalého plánu pre ich životy - spasenia,
posvätenia a služby.
„Lebo čokoľvek by bolo napísané nám, na poučenie bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze
útechu Písem mali nádej.“ (Rímskym 15, 4)
Roy Harrison
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INŠTRUKCIE PRE UČITEĽA
Pre každú lekciu je navrhnutá ústredná pravda s aplikáciou pre spasené i nespasené deti. V rozpisoch
lekcií sú použité tieto skratky:
ÚP – tam, kde je v lekcii vyučovaná ústredná pravda,
N – tam, kde je aplikácia pre nespasené deti,
S – tam, kde je aplikácia pre spasené deti.
Veľmi pomáha, ak máte ústrednú pravdu napísanú na výkrese, aby si ju deti mohli prečítať.
Prispôsobte sa na poradenstvo. Niektoré deti môžu mať na základe vášho vyučovania otázky o spasení
alebo o kresťanskom živote. Ubezpečte ich, že ste ochotný im pomôcť a povedzte im, čo majú robiť, aby
mali z tejto pomoci ozajstný úžitok. V niektorých lekciách sme ju zahrnuli, no napriek tomu sa môžete na
túto pomoc prispôsobiť aj v iný čas programu, mimo biblickej lekcie.
Nasledujúca ukážka je príkladom toho, čo môžete deťom oznámiť: „Neskôr budem dnes v biblickej
lekcii objasňovať, ako môžeš osobne dôverovať Kristovi ako svojmu Pánovi a Spasiteľovi. Ak si na konci
nebudeš istý, čo máš urobiť a chcel by si, aby som ti pomohol, príď za mnou a sadni si na niektorú
z týchto predných stoličiek, keď budú ostatní už odchádzať.“
V úvode tohto materiálu nájdete niektoré užitočné inštrukcie na pomoc dieťaťu, ktoré chce prísť ku
Kristovi (Súhrn krokov, pomáhajúcich dieťaťu, ktoré chce prísť ku Kristovi).
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Lekcia 1
POHÁRNIK S ŤAŽKÝM SRDCOM
Text písma:
Nehemiáš 1, 1 - 2,8
Ústredná pravda: Modli sa k Bohu podľa Jeho vôle.
Aplikácia:
pre nespasených: Popros Ho, aby ťa zachránil od hriechu.
pre spasených: Nájdi si každý deň čas na Jeho oslavu, vyznávaj svoje hriechy a pros Ho
o pomoc.
Začiatok: Predstav si, že si zajatec v ďalekej krajine..
ÚP
Postup udalostí:
1 Nehemiáš, pohárnik perzského kráľa.
Boh mal pre neho zvláštny plán a má aj pre nás.
ÚPS
2 Nehemiáš sa dopočuje, že múry Jeruzalema sú v ruinách. ÚPS
3 Modlí sa:
ÚPS
- oslavuje Boha
- vyznáva hriech
- prosí Boha o pomoc,
počítajúc s Jeho zasľúbením.
4 Pokračuje v modlitbách
ÚPS
Kráľ sa spytuje, prečo je smutný a čo potrebuje. Nehemiáš žiada povolenie k znovu vystavaniu
mesta.
5 Prosí o listiny, ktoré mu zabezpečia bezpečnú cestu a získanie dreva.
Vyvrcholenie:
Kráľ odpovedá ÁNO.
Záver:
Nájdeš si každý deň čas na modlitbu?
ÚPS + N
Zlatý verš:
Jeremiáš 33, 3
„Vzývaj ma a vyslyším ťa a oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci.“
Lekcia - Úvod
Použite mapu na konci obrazového materiálu.
Môžete si predstaviť, aké to asi bolo pre niekoho, kto žil pred 2 500 rokmi? Neboli ešte lietadlá, autá,
noviny, telefón, ani televízia. Pre ľudí, ktorí žili v cudzej krajine, bolo to ešte ťažšie, pretože boli úplne
odrezaní od správ z domova.
Deťom Izraela, Židom, sa stalo niečo veľmi smutné. Boli zajatí a odvedení do Babylonu. (Učiteľ
ukáže na mape.) Prečo? Pretože neposlúchali Božie prikázania, obrátili sa k iným bohom a uctievali
modly namiesto pravého a živého Boha. Tak Boh dopustil, aby boli zajatí. Napriek tomu, ďaleko od
rodnej zeme, srdcia mnohých sa zmenili a začali prosiť Boha o odpustenie. Boh vypočul ich modlitby.
Pán Boh chce, aby sme sa aj my modlili k Nemu. Tak Boh vypočul aj ich modlitbu. Umožnil mnohým
z nich, aby sa vrátili do Jeruzalema. (Učiteľ ukáže na mape.) Perzský kráľ vydal príkaz, umožňujúci im,
aby išli a vystavali chrám, budovu, kde uctievali Pána Boha. Boli veľmi šťastní, že po všetkom tom môžu
ísť domov.
Jeden z mladých mužov, ktorí sa narodili v Perzii, sa volal Nehemiáš. Nehemiášovi bola v Perzii daná
veľmi dôležitá práca. Robil v paláci kráľa v Šušáne. (Učiteľ ukáže na mape.)
Obraz I - 1
Palác v Šušáne bol prekrásny. Všade bol mramor, zlato a striebro, nábytok bol vyrobený zo
špeciálneho dreva. Kráľ Artaxerxes mal mnoho služobníkov a vojakov, ktorí ho chránili. Nehemiáš bol
kráľov pohárnik. Byť pohárnikom vám možno neznie nijako zvláštne, ale v tom čase to bol post veľkej
úcty. Ochutnával kráľove jedlo a nápoje predtým, ako mu boli podávané. Robilo sa to, aby bol kráľ
ochránený pred otrávením. Ak pohárnikovi neprišlo zle a neumrel, kráľ vedel, že je to pre neho bezpečné.
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Znamená to, že kráľ musel Nehemiášovi dosť dôverovať. Kráľ sa s ním často rozprával a Nehemiáš vedel
o všetkých dôležitých rozhodnutiach, týkajúcich sa Perzskej ríše.
Boh si však pripravoval Nehemiáša pre ešte zvláštnejšiu prácu. Najprv ale musel robiť dobre svoju
prácu v paláci. Boh má pre tvoj život zvláštny plán. Prvou vecou, ktorú chce Boh vykonať v tvojom
živote, je zachrániť ťa z tvojho hriechu. Tak isto, ako tí ľudia kedysi dávno, aj ty si neposlúchal Božie
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prikázania. Biblia hovorí, že by sme Pána Boha mali milovať celým svojím srdcom. My však častokrát
myslíme viac na seba a na to, čo chceme. Sme pripravení neposlúchnuť, čo Boh hovorí o kradnutí
a klamaní, ak nám to pomáha získať si vlastnú cestu. Práve preto potrebuješ uveriť v Ježiša Krista. Iba On
ti môže odpustiť hriech a učiniť ťa takým, akým by si mal byť. Zomrel za tvoj hriech na kríži a potom
znovu vstal z mŕtvych. Potešuje Boha tvoj život? Ak vieš, že nie, obráť sa dnes k Nemu. Modlitba, ktorú
chce Boh od každého počuť najprv, je: „Pane, zachráň ma“ alebo, ako to povedal jeden muž v Biblii:
„Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ (Lukáš 18, 13) Popros Ho, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom.
On zasľúbil, že neodmietne nikoho, kto príde k Nemu. (Ján 6, 37)
Ak potrebuješ pomoc, ako prísť k Pánovi, daj mi vedieť na záver tohto stretnutia. Môžeš prísť
a sadnúť si na jednu z týchto stoličiek v prednom rade. Veľmi rád ti poviem, čo musíš urobiť a čo Pán
zasľúbil, že On vykoná, aby ťa spasil.
Obraz I - 2
Nehemiáš mal v paláci postavenie s veľkou úctou a zdalo sa, že mu všetko dobre vychádza. Jedného
zimného dňa sa však dozvedel správu, ktorá ho veľmi zarmútila. Jeho brat Chanání a niekoľko ďalších
Židov sa vrátilo do Šušánu po návšteve Jeruzalema. Nehemiáš sa ich opýtal: „Ako sa vodí ľuďom? Ako
to vyzerá v Jeruzaleme?“ Oni mu odpovedali: „Tí, ktorí tam zostali po zajatí, nachodia sa v kraji vo
veľkej tiesni a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. (Neh 1, 3) Nehemiáš
bol veľmi smutný, keď rozmýšľal: „Po všetkých tých rokoch nemajú ľudia v Jeruzaleme stále žiadnu
ochranu pred nepriateľmi. Zlodeji môžu vchádzať a vychádzať, kedykoľvek sa im zachce, nie sú tam
žiadne brány, ktoré by ich zastavili. Niet divu, že ľudia sú sklamaní a stratili srdce, keď sa z nich
vysmievajú ostatné národy, žijúce okolo nich.“
Vieš, že aj my, čo patríme Pánovi, častokrát môžeme sa ocitnúť v podobnej situácii? Nehovoríme
s Bohom a nežijeme pre Neho tak, ako by sme mali. Cítiš sa sklamaný svojím kresťanským životom?
Ľudia v Jeruzaleme boli veľmi sklamaní, pretože ich mesto bolo v ruinách.
Obraz I - 3
Aká bola Nehemiášova reakcia na správu o Jeruzaleme? Biblia nám hovorí, že si „sadol a plakal“.
(Neh 1, 4) Nehemiáš bol smutný a začal sa modliť. Dokonca nejedol, pretože bol taký zničený tým, čo sa
dialo v Jeruzaleme. Nehemiášova modlitba je pre nás zapísaná v Biblii (Neh 1, 5 - 11). Je to skutočne
prekrásna modlitba. Boh ju vložil do svojho Slova, aby sme sa aj my mohli modliť tak, ako chce On - tak,
ako sa modlil Nehemiáš. Ako sa modlil?
Najprv hovoril, aký veľký je Boh. Hovoril: „Ach, Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný...“
(Neh 1, 5). Pán je všemocný, je kráľom nad všetkým. Nehemiáš na začiatku svojej modlitby hovoril aj
o tom, že Boh je verný zachovať svoje zasľúbenia pre tých, ktorí Ho milujú a poslúchajú Jeho prikázania.
Mali by sme uctievať a oslavovať Boha tak ako Nehemiáš, pretože je tak veľký a verný. Môžeme Mu
dôverovať, že odpovie na naše modlitby.
Po oslave Boha hovoril Nehemiáš o svojich hriechoch a hriechoch ľudu. Hovoril: „Vyznávam naše
hriechy proti Tebe. Urobili sme mnoho zlých vecí a nedodržiavali sme prikázania, ktoré si nám dal.“
(pozri Neh 1, 7) Nehemiáš hovorí, že aj On neposlúchal Boha. Sme aj my ochotní povedať Bohu, že sme
Ho neposlúchali? Každý z nás robí v kresťanskom živote mnoho nesprávnych vecí a Biblia hovorí, že
potrebujeme prosiť Boha, aby nám odpustil. (Lukáš 11, 4; 1. Jánov, 1, 8 - 9) On sľubuje, že nám odpustí
naše hriechy a očistí nás.
Nehemiáš najprv oslavoval a uctieval Boha a vyznal svoje hriechy a až potom prosil o pomoc. Vo
svojej modlitbe použil zasľúbenie, ktoré dal Boh ľudu pred mnohými rokmi skrze Mojžiša. Boh povedal,
že ak budú hrešiť, roztrúsi ich pomedzi národy, ale ak sa obrátia späť k Bohu, aby Ho poslúchali,
zhromaždí ich zo vzdialených miest a privedie späť do mesta Jeruzalema. Keď sa modlíme, myslime na
to, čo Boh povedal. Potom vieme, že sa modlíme podľa Jeho vôle. Aj my môžeme pripomenúť Bohu Jeho
zasľúbenia. Nehemiáš sa nemodlil len všeobecne. Prosil za konkrétnu vec: „Daj úspech svojmu
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služobníkovi a daj mu nájsť zľutovanie u tohoto muža.“ (Neh 1, 11) Prosil Boha, aby mal u kráľa priazeň,
keď bude hovoriť s ním. Boh ukazoval Nehemiášovi, že môže pomôcť svojmu ľudu a Nehemiáš bol
ochotný ísť. Daj Bohu i dnes na vedomie svoju potrebu a buď ochotný urobiť čokoľvek, čo ti ukáže.
Obraz I – 4
Bola to prekrásna modlitba. Nehemiáš takto pokračoval v modlitbách štyri mesiace. Musel sa to zdať
dlhý čas. Boh chce, aby sme pokračovali v modlitbách, ak vieme, že je to Jeho vôľa. Niekedy musíme
čakať na Božiu odpoveď dlho. Spomínam si na muža, menom George Müllera, ktorý sa každý deň počas
sedemdesiatich rokov modlil za spasenie jedného svojho priateľa. Nakoniec tento muž uveril. Uveril na
pohrebe Georga Müllera. Modlíš sa, aby tvoj priateľ alebo niekto z rodiny mohol byť spasený?
Nevzdávaj sa, aj keď si sa modlil už mesiace, ba možno roky.
Nehemiáš sa takto modlil týždeň po týždni. Jedného aprílového dňa podával kráľovi víno. Predtým bol
v prítomnosti kráľa vždy veselý, ale teraz sa po prvýkrát ukázal jeho smútok. Kráľ Artaxerxes si to ihneď
všimol a spýtal sa: „Prečo máš smutnú tvár, veď nie si chorý?“ (Neh 2, 2) Kráľ rozmýšľal o tom, čo ho
trápi.
Nehemiáš sa veľmi preľakol. Vedel, že pred kráľom nie je dovolené byť smutný. Vedel aj to, že kráľ
Artaxerxes dal zastaviť všetky dovtedajšie práce na hradbách Jeruzalema. (Ezdráš 4, 21) Nehemiáš
odpovedal kráľovi jednoducho: „Ako by som nebol smutný, keď mesto, kde ležia hroby mojich otcov, je
v rozvalinách a jeho brány sú strávené ohňom?“ (Neh 2, 3) Nehemiáš čakal, čo povie kráľ. Pošle ho preč?
Boh vypočúval jeho modlitbu a kráľ odpovedal: „Čo tým myslíš?“
Nehemiáš si uvedomil, ako veľmi záleží na tom, čo sa teraz stane, preto ešte predtým, ako prehovoril
ku kráľovi, rýchlo sa pošepky pomodlil k Bohu. Potom povedal: „Ak sa to páči kráľovi, nech ma pošle do
môjho rodného mesta, aby som ho mohol znovu vystavať.“ (Nehemiáš 2, 5)
Čo povie kráľ? Bude nahnevaný na neho? Odmietne jeho požiadavku? Kráľ povedal Nehemiášovi:
„Dokedy ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš?“ (Neh 2, 6) Kráľ dal svoj súhlas. Aké úžasné! Nehemiáš vedel,
že to bol Boh, kto to umožnil. Nič nie je priťažké pre Boha. S Ním sú možné všetky veci.
Obraz I – 5
Nehemiáš vedel, že na to, aby sa dostal do Jeruzalema a aby postavil múry, bude potrebovať kráľovu
pomoc. Už rozmýšľal nad tým, čo bude treba urobiť. Bol schopný povedať kráľovi, aká dlhá bude cesta.
Povedal aj: „Mohol by som dostať aj listy pre správcov provincií, cez ktoré pôjdem a list pre dozorcu
kráľovského lesa pri Jeruzaleme?“ (Neh 2, 7 - 8)
Správcovia mohli Nehemiáša na ceste do Jeruzalema zadržať, preto potreboval od kráľa listy,
zaručujúce bezpečnú cestu. Potreboval aj drevo na prestavanie brán a iných častí mesta. Kráľ znovu
povedal: „Áno.“ Pán pracoval v kráľovom srdci, takže bol ochotný súhlasiť. Preto Nehemiáš povedal:
„Kráľ mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka Božia bola nado mnou.“ (Neh 2, 8) Dostal od kráľa súhlas na
prestavbu Jeruzalema. Dostal aj listy, ktoré mu zabezpečia bezpečný prechod a drevo
z kráľovského lesa. Boh odpovedal na jeho modlitbu. Pán Boh chce, aby si Mu aj ty predkladal všetko na
modlitbách. Hovorí: „Vzývaj ma a vyslyším ťa.“ (Jeremiáš 33, 3)
Veriaci priateľ, budeš sa aj ty modliť k Pánovi tak, ako nám hovorí vo svojom Slove? Nájdeš si každý
týždeň čas na oslavu Pána za to, aký je, na to, aby si Mu povedal o zlých veciach, ktoré si vykonal a na to,
aby si Ho prosil o pomoc pre seba aj iných?
Nehemiáš volal k Bohu a On ho vypočul prekrásnym spôsobom. Pán dnes hovorí tebe i mne: „Vzývaj
ma a vyslyším ťa.“ (Jeremiáš 33, 3)
A ty, čo ešte nemáš Pána Ježiša vo svojom živote, poprosíš Ho dnes, aby sa stal tvojím Pánom
a Spasiteľom? Iba On ti môže odpustiť hriech a učiniť ťa takým, akým ťa chce mať. Neodkladaj už
príchod ku Kristovi. Toto je modlitba, ktorú chce, aby si sa modlil: „Pane, zachráň ma.“ Zasľúbil, že
neodmietne nikoho, kto príde k Nemu. Uver v Ježiša Krista a uvidíš, akým je nádherným Spasiteľom
a Pánom.
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Lekcia 2
POVOLENIE K STAVBE CHRÁMU
Text písma:
Nehemiáš 2, 9 - 20
Ústredná pravda: Pán má pre kresťanov prácu.
Aplikácia:
pre spasených: Pros Boha, aby ťa viedol a používal.
Začiatok:
Priamy začiatok.
Postup udalostí:
1. Musel to byť prekrásny deň, keď sa Nehemiáš vydal na cestu...
Cesta do Jeruzalema.
2. Nehemiáš sa dozvedá o situácii.
ÚPS
3. Sanballat a Tóbija sú nahnevaní.
ÚPS
Sme závistliví, zlomyseľní a potrebujeme Krista (pre nespasených)
4. Nehemiáš skúma v noci múry.
Cena Božej práce.
ÚPS
5. „Nože, postavme hradby Jeruzalema.“
Ľudia súhlasia.
Nepriatelia sa vysmievajú.
Vyvrcholenie:
„Sám nebeský Boh nám dá úspech a my, Jeho služobníci, dáme sa do toho a budeme
stavať.“
Záver:
Dovoľ Pánovi, aby ťa viedol a používal.
On ti dá silu a odvahu.
Zlatý verš:
Skutky 9, 6
„Čo chceš, Pane, aby som činil?“
Pri vyučovaní zlatého verša vysvetlite, čo sa udialo počas Saulovej cesty do Damašku, kde mal
prenasledovať kresťanov. Uvidel svetlo z neba a počul hlas, ktorý hovoril: „Saul, prečo ma
prenasleduješ?“ Keď si Saul uvedomil, že sa rozpráva s Ježišom Kristom, povedal: „Čo chceš, Pane, aby
som činil?“ Menoval Ježiša „Pane“ a dovolil mu prevziať vedenie svojho života. V tom momente bol
Saul spasený - jeho hriechy boli odpustené a jeho život zmenený. Pán ťa chce zachrániť a zmeniť aj tvoj
život. Potrebuješ Mu len dôverovať a dovoliť Mu, aby prevzal vedenie tvojho života.
Ak chceš práve dnes začať dôverovať Ježišovi a nie si si istý, čo máš urobiť, som ochotný porozprávať
sa s tebou o tom. Takže ak sa chceš dozvedieť viac o dosiahnutí spasenia, zostaň sedieť po skončení
nášho stretnutia na svojom mieste. Keď ťa tam zbadám, prídem a porozprávame sa viac o viere v Ježiša.
Lekcia
Obraz II - 1
Musel to byť úžasný deň, keď sa Nehemiáš vydal s ľuďmi na cestu. Celé mesiace sa modlil za tento
deň. Kráľ vydal súhlas na znovu vystavanie mestských múrov. Teraz konečne nastal čas na začatie cesty
do Jeruzalema. Môžete si predstaviť, aký vzrušený musel byť Nehemiáš. Všetko toto sa stalo, pretože,
ako povedal: „dobrotivá ruka Božia bola nado mnou.“ (Nehemiáš 2, 8)
Biblia hovorí, že kráľ s nimi dokonca poslal aj vojakov a vojenských úradníkov na koňoch, aby ich
ochránili počas dlhej cesty. Mala to byť dlhá cesta - viac ako 1 100 kilometrov. Ľudia v Šušáne sa určite
pozerali, ako odchádzajú a rozmýšľali, či vôbec niekedy dorazia do Jeruzalema. (Ukážte na mape.)
Najprv museli prekročiť rieku Tigris a potom rieku Eufrat. (Ukážte tieto rieky.) Kráľ dal Nehemiášovi
listy pre guvernérov provincií, cez ktoré prechádzal. Kráľov príkaz musel byť uposlúchnutý, takže mohli
pokračovať ďalej. Cestovali a cestovali. Každý deň ich privádzal bližšie k Jeruzalemu.
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Obraz II - 2
Konečne, asi po trojmesačnej ceste, dostali sa do krajiny Judsko. Už z diaľky mohli vidieť mesto
Jeruzalem, prinajmenšom to, čo zostalo z neho. Akí vďační museli byť, že ich Pán Boh bezpečne viedol
po celej ceste. Práve toto bolo mesto, z ktorého boli ich prarodičia odvedení do zajatia.
Keď sa Nehemiáš rozprával s ľuďmi z Jeruzalema, zistil, že sú veľmi sklamaní. Nehemiáš však hneď
nepovedal, prečo prišiel. (pozri Neh 2, 16) Chcel sa najprv poobzerať, ako sa veci majú.
Boh priviedol Nehemiáša do Jeruzalema, aby tam pre Neho vykonal jedinečnú prácu. Boh má
jedinečnú prácu aj pre teba, ak si vložil svoju dôveru v Pána Ježiša Krista. Boh si môže použiť aj teba,
aby si priviedol ostatných k Pánovi Ježišovi. Môže si použiť teba, aby si pomáhal ostatným kresťanom
rásť v kresťanskom živote. Má dokonalý plán na každý deň, takže či sme doma, v škole alebo na ihrisku,
On nás vedie k tým, ktorí nás potrebujú. Ak si kresťan, prosíš Boha, aby ťa každý deň viedol podľa Jeho
dokonalej vôle?
Existuje pieseň, ktorú môžeš použiť ako modlitbu:
„Pane, Ty ma veď, tu stojím, použi si ma. Chcem byť Tebou mocne použitý.
Či už na ulici alebo za morom,
Pane, tu stojím, použi si ma.“
Nehemiáš dovoľoval Pánovi, aby ho viedol a používal.
Obraz II - 3
Boli však dvaja muži, ktorí sa na Nehemiášov príchod hnevali – Sanballat, správca Samárie a Tóbija
z Ammónu. Nenávideli Židov a vedeli, že Nehemiáš prišiel pomôcť týmto ľuďom. Nechceli, aby sa
Judsko stalo opäť silným. Podľa nich by mali byť mocné iba ich provincie – Samária a Ammón, takže
boli veľmi nešťastní.
Keď my ako kresťania činíme Božiu vôľu, sú tu vždy ľudia, ktorým sa to nepáči. Znepokojuje ich, keď
vidia, že sme od nich odlišní, pretože milujeme Pána Ježiša Krista. Niekedy môžu chcieť zničiť naše
učebnice, alebo i bicykel. Niekedy o nás hovoria ostatným zlé veci. Môžeme očakávať, že sa to stane.
Boli ľudia, ktorí nenávideli Ježiša, keď bol tu na zemi, takže i teraz sú ľudia, ktorí nenávidia nás, pretože
Ho nasledujeme. Malo by nám to ale zabrániť v rozprávaní ostatným o našom Spasiteľovi? Malo by nám
to zabrániť v pomáhaní tým, ktorí to potrebujú? Nie! Nehemiáš nedovolil Sanballatovi ani Tóbijovi, aby
mu zabránili činiť v Jeruzaleme Božiu prácu. Poprosme Boha, aby nám pomáhal pokračovať v práci pre
Neho každým dňom. Keď Mary Slessor začala učiť deti v Dundee o Pánovi Ježišovi, gang chlapcov sa ju
snažil zastrašiť a zraniť. Neskôr ale odišla dokonca ako misionárka do Afriky.
Sanballat a Tóbija boli proti Nehemiášovi. Možno i ty si jedným z tých, ktorí boli niekedy žiarliví
a nenávistní voči kresťanom. Ty i ja sme hriešnici. Iba Jeden môže vziať trest, ktorý si zaslúžime za náš
hriech a zmeniť náš život. Je to Pán Ježiš Kristus. On na kríži vytrpel trest za náš hriech. Biblia hovorí:
„Kristus... umrel za bezbožných.“ (Rímskym 5, 6). Ach, aké je to úžasné! Môžeš k Nemu, vzkriesenému
Spasiteľovi, prísť i teraz. Dôveruj Mu celým svojím srdcom a odpustí ti. Zmení tvoj život.
Obraz II - 4
Nehemiáš bol v Jeruzaleme už tretí deň. O svojich plánoch však nepovedal ešte nikomu nič. Chcel si
všetko ujasniť. Ako mohol skúmal múry bez toho, aby o tom niekto vedel? Nuž počkal do noci, keď
ľudia boli už v posteliach. Potom s niekoľkými priateľmi vyšiel von z mesta, aby si pozrel brány a múry.
Veľmi pozorne si prezeral ruiny a to, čo ostalo stáť. Bol to smutný pohľad. Boli i také miesta, cez ktoré sa
ani zviera, na ktorom jazdil, nemohlo dostať pre toľké kopy kameňov a odpadu. Nehemiáš však zostúpil
a kráčal. Takto táto malá skupina mužov začala svoju púť pri Údolnej bráne a pomaly prechádzala okolo
múrov. Nehemiáš potreboval presne vedieť, čo bude musieť urobiť.
Pán Ježiš hovoril o dôležitosti pozorného rozmýšľania nad tým, čomu budeme čeliť ako kresťania.
Povedal, že ak chce niekto postaviť vežu, najprv si poráta náklady, chce si byť istý tým, že prácu dokončí.
(Lukáš 4, 28 - 30) Uvedomil si si, čo stojí robiť to, čo chce Pán? Znamená to dať Pána na prvé miesto
pred naše osobné túžby a želania. Možno ty ako kresťan chcel by si stráviť večer hraním sa doma, ale Pán
ti ukazuje, že vonku na ulici niekto potrebuje tvoju pomoc. Čo by si mal urobiť? Môžeš si povedať: „Na
tej druhej osobe až tak veľmi nezáleží.“ alebo „Pane, chcem činiť Tvoju vôľu a nezáleží na tom, čo ma to
stojí.“ Nasledovanie Krista a konanie Jeho vôle neznamená len to, že prichádza na prvé miesto v spôsobe,
akým trávime náš čas, ale aj v spôsobe, akým míňame svoje peniaze. Nekupujeme si len tak, čo sa nám
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zapáči, ale nechávame Pána, aby nás viedol. Prosíme Ho, aby nám pomáhal dávať časť našich peňazí na
to, aby si i ostatní mohli prečítať evanjelium. Niektorí kresťania si myslia, že Bohu sa rátajú len veľké
veci - ako stať sa misionárom alebo kázať. Väčšinou však konanie Božej vôle znamená byť verným
v malých veciach - ako pomoc priateľovi alebo dávanie na misijnú prácu. Nie je to vždy ľahké, ale Boh
bude so svojimi deťmi tak isto, ako bol i dávno s Nehemiášom.
Nehemiáš preskúmal múry a brány. Videl, čo je potrebné urobiť. Bola to veľká práca. Nasledujúceho
dňa povie o svojom pláne ľuďom.
Obraz II - 5
Nasledujúceho dňa zvolal Nehemiáš zástupcov ľudu. Povedal im: „Vidíte zlé položenie, v ktorom sa
nachádzame, že Jeruzalem je zborený a jeho brány sú spálené ohňom. Nože, postavme hradby
Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech.“ (Neh 2, 17), (Tí, čo žili okolo Jeruzalema, vysmievali sa
ľuďom v meste pre ich zrúcané hradby.)
Nehemiáš chcel, aby si uvedomili, aká veľká je potreba urobiť s tým niečo. Neskúšal robiť prácu sám.
Povedal: „Poďme s tým dačo spraviť, vy a ja spoločne.“ Boh chce, aby sme pracovali spolu s inými, ktorí
milujú Pána. A tu ich Nehemiáš vyzval: „Poďte, postavíme múry Jeruzalema.“
Aby ich povzbudil, povedal im, ako mu Boh pomáhal dovtedy: „Kráľ Artaxerxes mi dal, čo som
žiadal, pretože dobrá ruka môjho Boha bola nado mnou.“ Povedal im, ako dal kráľ súhlas na prestavbu
múrov, ako vystavil listy pre správcov po ceste a na drevo z kráľovského lesa. Keďže Boh vykonal pre
nich už toľko, určite im pomôže aj v stavbe múrov. Nehemiáš čakal, čo na to povedia ľudia. Budú chcieť
pracovať s ním alebo ponechajú veci tak, ako sú?
Ľudia odpovedali akoby jedným hlasom (Prečítajme si, čo povedali.): „Vzchopme sa a dajme sa do
stavby.“ (Neh 2, 18) Boli ochotní začať prácu. Môžete si predstaviť, aký šťastný musel byť Nehemiáš.
Ľudia boli ochotní spolupracovať.
Správa sa šírila rýchlo. Nepriatelia Židov sa tiež dopočuli, že idú znovu vystaviť múr. Keď sa táto
správa dostala k Sanballatovi, Tóbijovi a Gešemovi, smiali sa a robili si zo Židov posmešky: „Do čoho sa
púšťate? Strojíte azda vzburu proti kráľovi?“ (Neh 2, 19) Nebude veru ľahké pre Židov robiť túto prácu.
Napriek tomu Nehemiáš odpovedal nepriateľom: „Sám nebeský Boh nám dá úspech a my, Jeho
služobníci, dáme sa do toho a budeme stavať, ale vy nemáte ani podielu ani práva ani pamiatky
v Jeruzaleme.“ (Neh 2, 20) Nehemiáš bol rozhodnutý robiť prácu, do ktorej ho Boh povolal a nezastaví
ho nikto a nič.
Ak si kresťan, môžeš sa modliť: „Pane, čo chceš, aby som činil?“ Pán má pre teba prácu, ktorú chce,
aby si konal. Boh si ťa môže použiť každý deň, aby si bol svedkom ostatným doma, v škole, či na ihrisku.
Dovoľ Pánovi, aby ťa viedol a používal, ako to robil aj s Nehemiášom. Niekedy to bude možno veľmi
ťažké; pamätaj, ako sa Židom nepriatelia smiali a robili si z nich posmešky. Môžeš však hľadieť na Pána,
aby ti dal silu a odvahu byť Jeho svedkom a pracovať pre Neho. On ti pomôže žiť pre Neho a povedie ťa,
aby si mohol hovoriť tie správne slová.
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Lekcia 3
STAVBA MÚROV A ODOLÁVANIE NEPRIATEĽOM
Text písma:
Ústredná pravda:
Aplikácia:
Začiatok:

Nehemiáš, kapitoly 3, 4
Buď pripravený čeliť ťažkostiam s ostatnými.
pre spasených: Pros Boha, aby ti pomáhal. Pamätaj na to, aký je veľký a mocný.
Chlapec na túre v horách.
Otec mu hovorí: „Hrbole sú to, po čom lezieme vyššie.
ÚP

Postup udalostí:
1. Nehemiáš plánuje prácu a povzbudzuje pracovníkov.
Boh má pre každého kresťana prácu.
2. Sanballat a Tóbija sa vysmievajú zo Židov.
ÚPS
3. Nepriatelia plánujú útok.
Ľudia sa modlia a strážia mesto.
ÚPS
Ľudia sú zastrašení, hrozí im útok.
4. Ľud sa rozmiestňuje na najmenej chránené miesta. Pamätaj na Pána, je veľký a silný. ÚPS
5. Jedna skupina zostáva strážiť, druhá pracuje ozbrojená.
„Náš Boh bude bojovať za nás.“
Vyvrcholenie:
Ľud pokračuje v práci.
Záver:
Čo urobíš, keď začneš mať ťažkosti s inými?
Zlatý verš:
Rímskym 8, 31
„Keď Boh za nás, kto proti nám?“
Stručná lekcia pre nespasené deti
Vzhľadom k tomu, že hlavná lekcia je pre spasené deti, podeľte sa s deťmi o túto stručnú lekciu
v skoršej časti programu. Môžete počas nej ukazovať obraz II - 5.
Dnes si v našej lekcii povieme o znovu vystavaní brán a múrov Jeruzalema. Je zaujímavé, že prvá
brána, spomenutá na zozname, je Ovčia brána (Neh 3, 1). Bolo to blízko chrámu, v severovýchodnej časti
Jeruzalema. Všetky ovce, určené na obety v chráme, boli privádzané dnu práve cez túto bránu.
Ovčia brána nám pripomína Pána Ježiša Krista. On umrel na kríži, aby zaplatil za náš hriech. Znovu
vstal z mŕtvych; je živým Spasiteľom. Preto Pán Ježiš povedal: „Ja som dvere (brána). Keď cez mňa
vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.“ (Ján 10, 9) Je len jediný spôsob, ako byť
zachránený od hriechu. Je to skrze vieru v Pána Ježiša. Ježiš Kristus je bránou spasenia pre teba i mňa.
Keby som sa každého z vás opýtal, na ktorej strane brány spasenia si dnes, aká by bola tvoja odpoveď?
Si ešte stále vonku, alebo si už prešiel cez túto bránu a vieš, že si spasený? Ak si cez bránu spasenia
neprešiel, môžeš práve dnes poprosiť Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom a Pánom.
Uvedomuješ si, že si hriešnik a robíš veci, ktoré by si nemal robiť? Uvedomuješ si, že Ježiš Kristus je
jediný Spasiteľ, jediný, kto ti môže odpustiť tvoj hriech a učiniť z teba, čo chce? Prejdeš dnes cez túto
bránu spasenia do Božieho kráľovstva? Potrebuješ Ho prijať ako svojho Spasiteľa a Pána. Môžeš Mu
povedať práve toto: „Milý Pane Ježišu, verím, že Ty si za mňa zomrel na kríži a znovu vstal z mŕtvych.
Prijímam Ťa teraz ako svojho osobného Spasiteľa a Pána. Verím, že Ty mi odpúšťaš moje hriechy
a zachraňuješ moju dušu.“ Potom môžeš pre Jeho zasľúbenie veriť, že si spasený. On hovorí: „Ja som
dvere. Keď cez mňa vojde niekto, bude spasený.“
Poznámka pre učiteľa
Predtým, ako začnete lekciu, vysvetlite, že budete na konci k dispozícii každému, kto sa chce
dozvedieť viac o tom, ako byť spasený, alebo kto potrebuje pomoc v svojom kresťanskom živote.
Vytvorte miesto, kam sa môžu posadiť spomínané deti po stretnutí.
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Lekcia – Úvod
Malý chlapec sa vybral s otcom na prechádzku do hôr. Svah, na ktorý vystupovali, bol veľmi strmý a
vytŕčalo z neho množstvo skál. Chlapec sa otočil k otcovi a spýtal sa ho: „Prečo Boh stvoril hory
s toľkými hrboľmi?“ Otec sa na chvíľu zamyslel a potom povedal synovi: „Hrbole sú to, po čom
vystupujeme.“ Myslel tým, samozrejme, že skaly boli potrebné, aby im pomohli ísť vyššie. Tak je to aj
v kresťanskom živote. Každý z nás je vystavený problémom a ľudia sa nás dokonca snažia niekedy aj
raniť. Môžeme sa čudovať, prečo Boh dopúšťa, aby sa stávali tieto veci, ale práve počas týchto ťažkých
časov sa učíme dôležité lekcie pre náš kresťanský život; učíme sa viac dôverovať Bohu a činiť to, čo chce
On. Boh nám pomáha, keď sa ocitáme v ťažkostiach a keď sú ostatní proti nám. Boh si používa ťažkosti,
aby nás učinil takými, akých nás chce mať. Zapamätaj si: „Hrbole sú to, po čom vystupujeme.“
Nehemiáš sa ocitol v mnohých ťažkostiach, keď činil Božiu vôľu. Hovorili sme si už, ako si
nepriatelia Židov robili z nich žarty, preto že chceli znovu vystavať múry Jeruzalema. Nehemiáš však
ľuďom povedal: „Sám nebeský Boh nám dá úspech a my, Jeho služobníci, dáme sa do toho a budeme
stavať.“ (Neh 2, 20) A presne toto aj urobili.
Obraz III - 1
Bolo tu mnoho práce: ruiny a obhorené veraje brán museli byť odpratané, kamene museli byť umyté
prv než mohli byť použité na múr. Múry museli byť poopravované, brány aj so závorami a mrežami
museli byť vyrobené a upevnené na svoje miesto. Nebola to veru situácia, kedy by si každý robil, čo by sa
mu zachcelo. Nehemiáš musel zostrojiť plán, aby každá osoba pracovala na správnom mieste a robila
presne to, čo má. Boh viedol Nehemiáša, aby poprosil ľudí pracovať v skupinách na tých častiach, ktoré
boli najbližšie k ich domom. Práca blízko rodín by bola pomocou. Muži, ktorí bývali okolo Jeruzalema,
boli poprosení, aby pracovali na tých častiach múru, kde bolo málo domov. Spolu tu bolo 42 skupín
pracovníkov: niektorí boli chrámoví kňazi, iní zlatníci, mastičkári, chrámoví služobníci, vojaci. Každý
bol zapojený. Nehemiáš si vybral určitých mužov, ktorí dozerali na prácu na svojej časti múru, aby sa
ubezpečil, že všetko sa robí správne. Vedel kto kde pracuje a neustále povzbudzoval ľudí. Spomenul
napríklad muža menom Barúch, ktorý pracoval obzvlášť tvrdo. (Neh 3, 20) Spomenul aj, ako ľudia
z Tékoi, dedinky asi 15 kilometrov od Jeruzalema, opravili celé dve časti múru napriek tomu, že ich
vodcovia nechceli robiť úplne nič. (Neh 3, 5, 27)
Pamätáte sa, čo sme sa naučili naposledy? „Boh má pre každého kresťana prácu.“ Očakáva, že bude
pracovať spolu s ostatnými kresťanmi. Chce, aby Jeho práca bola konaná najlepším možným spôsobom.
Biblia hovorí: „Čokoľvek robíte, robte zo srdca ako Pánovi a nie ako ľuďom. ...veď Pánu Kristu slúžite.“
(Kol 3, 23 - 24) Doma môžeš spolu so svojou veriacou sestrou, bratom, alebo rodičom vykonávať rôzne
domáce práce a robiť to, ako keby si to robil Pánovi. So svojimi veriacimi priateľmi v škole môžeš
pomôcť vybudovať mocné svedectvo o Kristovi tým, že svojím životom a ústami budeš svedčiť, aký
úžasný je tvoj Spasiteľ. Svojimi modlitbami a darmi môžeš pomôcť misionárom a iným kresťanom šíriť
evanjelium o Spasiteľovi, ľuďom v krajinách za morom. Každý kresťan má v práci pre Boha svoju rolu
tak isto, ako aj vtedy dávno v Jeruzaleme mal každý svoju úlohu pri výstavbe múrov.
Obraz III - 2
Boli tu však aj ľudia, ktorí nechceli, aby hradby boli dostavané. Jeden z nich, Sanballat, sa skutočne
veľmi nahneval, keď sa dopočul o prácach, ktoré prebiehali. Sanballat bol správcom Samárie. Zaujímal sa
iba o udržanie moci pre seba a Samáriu. Sanballat sa začal vysmievať zo Židov pred ľuďmi, ktorí boli
s ním a pred Samárijskou armádou. Hovoril: „Čo to stroja títo bezmocní Židia? Dovolia im to? Budú
môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené! (Neh 3, 34)
Bol tam tiež Tóbija, správca Ammónu. Aj on sa vysmieval zo Židov: „Nech si len budujú. Líška im zrúti
kamennú hradbu, ak vyskočí na ňu.“ A ostatní sa smiali.
Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú pripravení posmievať sa, keď činíme, čo chce Pán. Hovoria: „Načo je
dobré hovoriť, že patríte Kristovi? Nikdy sa modlitbami a rozprávaním ostatným o Kristu nikam
nedostanete! Je to strata času!“ Budú sa vysmievať z vás a z toho, čo Boh hovorí v Biblii. Vedia byť
veľmi krutí. Je to preto, že nechcú uveriť v Pána Ježiša a dovoliť Mu, aby zmenil ich životy. Stalo sa ti
už, že si rozprával priateľovi o Pánovi Ježišovi a on sa ti vysmieval? Čo by si mal robiť? Učiteľ, nechajte
odpovedať deti. Hovorte o rôznych možných reakciách, ako napríklad:
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a) Pokús sa ich aj ty zraniť.
b) Plač a hovor, že už nikdy nebudeš nikomu rozprávať o Pánu Ježišovi.
c) Povedz to rodičom. (to môže pomôcť)
d) Povedz o tom Bohu. (najlepšia odpoveď)
Nuž, čo hovorí Biblia, že Nehemiáš urobil? (Prečítajme si a uvidíme.) Nehemiáš sa nezačal hádať
s týmito mužmi. Nevykrikoval na nich žiadne potupy. Nehemiáš sa iba modlil a prosil Boha, aby sa
postaral o tento problém. Modlil sa: „Čuj, Bože náš, lebo sme padli do opovrženia. Vráť im ich
potupovanie na ich hlavy, lebo sa vyzývavo stavali voči budujúcim.“ Prvá vec, ktorú by mal kresťan
urobiť, keď má nepríjemnosti s ostatnými, ktorí sa mu vysmievajú, je modliť sa. Povedz Pánovi, cez čo
prechádzaš a popros Ho, aby sa postaral o to. Ak niekto ide proti Božej vôli, bude sa musieť zodpovedať
za to Pánovi. Nestrácaj čas hľadaním spôsobov, ako sa im pomstiť. Ponechaj to Pánovi. On urobí, čo je
správne. Možno si niekto robí posmešky preto, že si kresťan. Povedz Pánovi o tomto probléme
a odovzdaj to do Jeho rúk. Nedovoľ, aby ťa to zastavilo v činení Božej vôle. Nehemiáš a jeho priatelia
mohli pokračovať v práci, pretože ponechali Pánovi problém s nepriateľmi, ktorí sa im posmievali.
Biblia hovorí, že stavba pokračovala, pretože „ľud dostal chuť do práce“. (Neh 3, 38) Vložili do svojej
práce celé svoje srdcia a nič ich nemohlo zastaviť. Deň za dňom pracovali, ukladajúc kamene na miesto.
Bola to obrovská práca, pretože múr okolo Jeruzalema bol dlhý 4 kilometre. Ľudia boli povzbudení,
pretože už dosiahli vo svojej stavbe viac ako polovicu.
Obraz III - 3
Ich nepriatelia sa však nevzdali len tak ľahko. Boli veľmi nahnevaní, že oprava múrov pokračuje
a medzery sú už uzavreté. Nepriatelia z okolia Jeruzalema sa dali dokopy, aby naplánovali útok na
mesto. Zo severu tam bol Sanballat a Samárijci, z východu Tóbija a Ammónci, z juhu Gešem s Arabmi
a zo západu Ašdóďania. Mesto Jeruzalem bolo obkľúčené.
Čo odpovedať na situáciu, ktorá znamenala rozvírenie nešťastia a boj proti Jeruzalemu? Čo si myslíte,
že by mali urobiť? Biblia hovorí, že ľudia urobili dve veci. Na prvom mieste sa modlili – tentokrát nielen
Nehemiáš, ale všetci. Vedeli, že bez Boha je táto situácia beznádejná. Počítali s Pánom Bohom a prosili
Ho, aby ich ochránil. Nehemiáš však urobil ešte niečo. Zvolil určitých ľudí, ktorí vo dne – v noci
ochraňovali mesto.
Pán Ježiš vie, že i my - kresťania budeme musieť čeliť mnohým problémom s ostatnými ľuďmi. Ľudia
neprichádzajú proti nám s mečmi a kopijami. Môžu však hovoriť alebo robiť veci, ktoré nám spôsobujú
problémy. Čo by si urobil, keby ti jeden z tvojich priateľov povedal:
a) „Vynechávaš mnoho zábavy, pretože si kresťanom.“ alebo
b) „Vyskúšal som už cigarety, ba i drogy. Neskúsiš to niekedy aj ty?“ alebo
c) „Každý hovorí o tom novom videu o čiernej mágii. Nechceš si ho dnes večer prísť k nám na videu
pozrieť?“ alebo
d) „Je hlúpe veriť, že Boh stvoril všetko za šesť dní. Naša pani učiteľka hovorila, že to trvalo milióny
rokov.“ (Nechajte deti reagovať a snažte sa im pomôcť nájsť správnu odpoveď na každý problém.) Pán
Ježiš hovorí.“ Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ (Matúš 26, 41)
Židia sa modlili a vybrali mužov, ktorí budú chrániť mesto. Nepriatelia židovského národa boli však
stále rozhodnutí zastaviť stavbu múra. Rozhodli sa, že na Jeruzalem ešte nezaútočia. Takto musel
Nehemiáš čeliť ďalšiemu problému: Ľudia veľmi ťažko pracovali už najmenej mesiac - nielen tvrdo
pracovali celý deň na hradbách, ale niektorí z nich museli stáť vo dne i v noci na stráži. Všetci boli už
veľmi unavení, preto prišli za Nehemiášom a povedali mu: „Poklesla sila nosičov, sutín je premnoho
a my nevládzeme budovať na hradbách.“ (Neh 4, 4) Boli sklamaní, vyzeralo to, ako by sa vzdávali. Bol tu
ešte iný problém: Sanballat a jeho priatelia rozširovali klebety, že urobia na mesto prekvapivý útok. Prídu
na nich zo všetkých strán, aby ich zabili. Biblia hovorí, že desaťkrát nastalo nebezpečenstvo útoku. (Neh
4, 6) Musel to byť veru ťažký čas!
Obraz III - 4
Nehemiáš vedel, že musí urobiť niečo. Najprv poslal niektorých ľudí, aby držali stráž za múrom tam,
kde boli hradby najmenej chránené. Celé rodiny museli spolu stáť a držať zbrane – meče, oštepy a luky.
Potom, keď si to Nehemiáš premyslel, prehovoril k ľudu a jeho vodcom: „Nebojte sa ich! Myslite na
veľkého a hrozného Pána.“ (Neh 4, 8) Boh sa o nich postará. Urobil pre nich už tak veľa.
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Biblia hovorí: „Keď Boh za nás, kto proti nám?“ (Rímskym 8, 31) Boh pomáha kresťanom, keď čelia
ľuďom, ktorí sú proti nim. Možno máš v škole niekoho, kto si robí z teba žarty alebo snaží sa ťa zraniť,
pretože veríš v Pána Ježiša Krista. Dvaja veriaci chlapci chodili každý deň do školy autobusom. Skoro
každý deň počas dlhej doby im iní chlapci hovorili nadávky a nútili ich, aby ich opakovali. Nebolo ľahké
vydržať toľké posmievanie. Pamätali sa však, že Pán je s nimi, preto odmietli opakovať nadávky. Myslite
na Boha. Je veľký a mocný.
Nehemiáš povedal ľudu, aby tak konali a takisto ich aj posilnil, aby boli pripravení bojovať za ochranu
svojich rodín a Jeruzalema. A fungovalo to. Ich nepriatelia dostali správu, že sú na nich pripravení, preto
sa vzdali myšlienky na tajný útok a ľud sa mohol vrátiť k práci na hradbách.
Obraz III - 5
Od toho dňa rozdelil Nehemiáš ľudí na dve skupiny. Jedna pracovala na hradbách, zatiaľ čo druhá
stála na stráži. Dokonca aj tí, čo pracovali, držali zbrane. Každý z pracovníkov mal pri práci po boku
meč. Pretože pracujúci boli doširoka roztrúsení, Nehemiáš mal so sebou vždy trúbu a pri prvom náznaku
nebezpečenstva všetkých varoval. Keď počuli zvuk trúby, vedeli, že majú opustiť prácu a zhromaždiť sa
na jednom mieste, aby s Nehemiášom odrazili útok. Nehemiáš vedel, že sami nepremôžu nepriateľa, ale
bol si istý Božou pomocou. Pretože dôveroval Pánovi, mohol povedať: „Náš Boh bude bojovať za nás.“
(Neh 4, 14)
Nehemiáš, ani ľudia sa nevzdávali, keď prišli ťažkosti. Biblia hovorí, že pokračovali v práci od
skorého rána až do neskorej noci. Nikto dokonca neopustil mesto, ani aby sa v noci vrátil domov. Ostali
medzi múrmi Jeruzalema, aby mohli mesto spolu brániť. Keď si Nehemiáš a tí, čo strážili, išli ľahnúť, ani
si nevyzliekli šaty. Zbrane mali na dosah, takže boli v momente schopní brániť mesto. Boh bol s nimi
a pomáhal im.
Keď dôveruješ v Pána Ježiša Krista, On je s tebou, aby ti pomohol, keď sú ostatní proti tebe. Boh ti
skrze túto časť svojho Slova hovorí, že máš:
- prosiť Boha, aby ti pomohol,
- pamätať, aký silný a mocný je Pán.
Čo urobíš, keď budeš tento týždeň čeliť nepríjemnostiam s inými? Zastaví ťa to od robenia toho, čo
chce Pán? Biblia hovorí: „Keď Boh s nami, kto proti nám?“ Buď pripravený čeliť problémom
a nevzdávaj sa toho, čo chce Pán, aby si robil. On ti pomôže.
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Lekcia 4
PREKONÁVANIE PROBLÉMOV
MEDZI BOŽÍMI ĽUĎMI
Text písma:
Nehemiáš, kapitoly 5, 6
Ústredná pravda: Boh pomáha svojim deťom byť múdrymi.
Aplikácia:
pre spasených: Čítaj Božie Slovo. Pros Boha, aby ti pomáhal odpovedať správnym
spôsobom.
Úvod:
Boh pomohol Nehemiášovi a Židom už veľakrát...
Najväčšie ťažkosti prichádzajú až teraz.
Postup udalostí:
1. Chudobní ľudia si sťažujú – nedostatok jedla, pôžičky, ich deti sú predávané do otroctva.
2. Nehemiáš sa vyslovuje proti hriechom bohatých.
ÚPS - príklad Joziáš
3. Sanballat, Tóbija a Gešem posielajú odkazy, aby sa stretli s Nehemiášom. On odmieta
zanechať prácu a modlí sa.
ÚPS
4. Šemaja sa pokúša zastrašiť Nehemiáša, aby sa skryl na svätom mieste. On však odmieta.
Vyvrcholenie:
(obr. 5) Múry Jeruzalema sú dokončené. Boh to urobil.
Záver:
Boh môže i v tvojom živote vykonať úžasné veci.
Zlatý verš:
Jeremiáš 33, 3
„Vzývaj ma a vyslyším ťa.“
Lekcia – Úvod
Boh pomohol Nehemiášovi i Židom už tak mnohými spôsobmi. Odpovedal na Nehemiášove modlitby
a dal mu uspieť u kráľa Perzie. Bezpečne ich priviedol do Jeruzalema. Boh ich ochraňoval, keď
nepriatelia sa snažili ich zastaviť. Pomohol im s opravou múrov, ktoré boli teraz už v polovici výšky.
Obraz IV - 1
Najväčšie ťažkosti však ešte len prichádzali. Najprv prišli za Nehemiášom chudobní muži a ich ženy
a povedali mu: „Naše rodiny sa rozrastajú a nemáme dosť obilia na chlieb pre ne.“ Iný problém bol
v tom, že ľudia zanechali prácu na poli, aby mohli stavať hradby. Hovorili: „Neostali nám už žiadne
peniaze a musíme si požičiavať od tých, ktorí nejaké ušetrili, len aby sme si mohli nakúpiť jedlo. Dlžíme
aj na daniach perzskému kráľovi a aj na to si musíme požičiavať.“ (pozri Neh 5, 2 - 4) Bohatí Židia si
teraz vyžadovali naspäť viac peňazí, ako požičali. To znamená, že chudobní Židia sa museli snažiť
zarobiť oveľa viac, aby pokryli to, čo si požičali. Ak si napríklad niekto požičal 1 000 korún, musel vrátiť
okolo 1 200 korún.
Mali pre Nehemiáša ale ešte horšiu správu: „Napriek tomu, že títo bohatí ľudia sú Židmi tak ako my,
nútia nás predávať im naše deti, aby u nich pracovali ako otroci, pretože im nemôžeme zaplatiť dlžobu.
Nikdy ale im to nebudeme schopní zaplatiť; títo bohatí Židia vlastnia už aj naše polia a vinice.“ (pozri
Neh 5, 5) Nehemiáš sa veľmi rozhneval, keď vypočul ľudí, ktorí sa mu prišli posťažovať. Prečo? Nie len
preto, že vodcovia národa boli chamtiví a krutí, ale nadovšetko porušovali Božie jasné prikázania. (pozri
2. Mojžišova 22, 24 a 3. Mojžišova 25, 36 - 37) Takisto žiadny Žid nemohol vziať iného Žida do otroctva
(pozri 3. Mojžišova 25, 39 - 42), takže títo bohatí ľudia v Jeruzaleme hrešili proti Bohu.
Boh i nám ukázal správny spôsob života, ale i my sme neuposlúchli Božie prikázania. Biblia hovorí, že
máme milovať Boha a blížnych. Tak často milujeme seba a veci okolo nás viac ako Boha. Často sme
chamtiví a sebeckí. Ak ti niekto ponúkne koláč, nechceš mať pre seba ten najväčší kúsok? Odpisoval si
už niekedy v škole, aby si dostal lepšiu známku? Zobral si si niekedy niečo, čo ti nepatrilo? Možno
nejakú hračku alebo peniaze, možno to bolo niekoho pero alebo guma. Je iba Jeden, kto nám môže
odpustiť naše hriechy a urobiť nás inými. Je to Pán Ježiš Kristus, ktorý za nás zomrel na kríži a potom
vstal z mŕtvych. Biblia hovorí: „Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený.“ (Skutky 16, 31) Začni Mu
dôverovať a popros Ho, aby ťa zachránil. To zasľúbenie je pravdivé. On ťa spasí - odpustí ti tvoje hriechy
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a učiní ťa takým, akým ťa chce mať. Chceš, aby to urobil pre teba? Popros Ho o to práve teraz. Pán Ježiš
Kristus ťa dnes zachráni, ak Mu začneš dôverovať.
Obraz IV - 2
Nehemiáš sa hneval, pretože ľudia hrešili proti Bohu. (Nehemiášov hnev pre túto vec bol správny.)
Pozorne rozmýšľal, čo by mal urobiť. Pán mu dal múdrosť na tento ťažký problém. Pre nás, ktorí sme
uverili v Pána Ježiša Krista, je dôležité u Neho hľadať múdrosť, aby sme vedeli, čo robiť. Pre nás je
veľmi ľahké urobiť nesprávnu vec, ale Pán nás chce viesť každým dňom. Nehemiáš dôveroval Pánovi, že
On mu dá múdrosť. Zvolal všetkých ľudí, aby počuli, čo urobí. Najprv prehovoril k vodcom národa:
„Žiadate od chudobných ľudí naspäť viac peňazí, ako ste im požičali. Ťažko sme pracovali za
oslobodenie nášho ľudu od ostatných národov a vy ich znovu predávate ako otrokov. To, čo robíte, je
nesprávne. Či nemáte robiť to, čo hovorí Božie Slovo? Čo nám povedia na to naši nepriatelia?“ (pozri
Neh 5, 7 - 9)
Kráľ Artaxerxes menoval Nehemiáša guvernérom Judei. Mal 150 ľudí, ktorí pracovali pre neho.
„Pozrite,“ povedal, „ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie bez toho, že by sme
ich žiadali o odplatu.“ (pozri Neh 5, 10) Nehemiáš konal, čo hovorilo Božie Slovo. Nežiadal vodcov, aby
robili niečo, čo nebol pripravený robiť sám. Pokračoval: „Vráťte im dnes ich polia, vinice, olivové sady
a domy spolu s peniazmi, o ktoré ich oberáte.“ (Neh 5, 11) Museli sa cítiť veľmi zahanbení nad tým, čo
urobili, lebo sľúbili: „Vrátime a nebudeme nič požadovať od nich. Urobíme, ako hovoríš.“ (Neh 5, 12).
Nehemiáš urobil, čo hovorí Biblia. Odtiaľ prichádza pravá múdrosť. Božie Slovo je vždy správne
a pravdivé. Aj my môžeme dostať túto múdrosť počúvaním Božieho Slova, Biblie a konaním toho, čo
hovorí. Všetko, čo potrebujeme vedieť k životu pre Pána, je v Jeho Slove. Pre kresťana je Biblia
sprievodcom pre život. Nachádzaš si každý deň čas na čítanie nejakých veršov z Biblie? Snažíš sa
s Božou pomocou každý deň brať do praxe to, čo hovorí? Nikdy nepôjdeš nesprávne, ak budeš
nasledovať Božie Slovo a to, čo hovorí.
Skoro 200 rokov pred Nehemiášom sa malý chlapec menom Joziáš stal kráľom po svojom otcovi. Jeho
otec a králi pred ním učili ľudí uctievať sochy namiesto pravého a živého Boha. Joziáš bol smutný
a chcel, aby ľudia nasledovali správnu cestu. Jedného dňa našiel jeden muž v chráme časť Biblie
a priniesol ju Joziášovi. On zvolal ľudí, aby počúvali Božie Slovo. Hovoril: „Neposlúchali sme Božie
prikázania a zaslúžime si byť potrestaní.“ Prosili Boha o odpustenie a začali žiť podľa Jeho Slova.
Urobilo to v krajine úžasnú zmenu.
Boh je skutočne múdry a ak nasledujeme Jeho Slovo, budeme mať skutočnú múdrosť. V Žalmoch je
jeden verš, ktorý hovorí: „Rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo tvoje svedectvá sú mojím
premýšľaním.“ (Žalm 119, 99) Môžeme byť múdrejší (s Božou múdrosťou) ako všetci naši učitelia
v škole, ak budeme nasledovať, čo Boh hovorí vo svojom Slove. Nehemiáš požiadal správcov, aby
urobili, čo hovorí Božie Slovo - aby sľúbili, že vrátia všetko, čo zobrali. Potom urobil zvláštnu vec.
Vytriasol si dlhý plášť, ktorý mal na sebe a povedal: „Nech tak Boh vytrasie každého jednotlivca, ktorý
by nedodržal toto slovo, z jeho domu a majetku.“ (Neh 5, 13) Ľudia boli radi, správcovia urobili, ako
povedali.
Obraz IV - 3
Teraz, keď Boh ukázal Nehemiášovi odpoveď na tento problém, mohli sa ľudia vrátiť k práci na
hradbách. Nepriatelia Božieho ľudu sa však nechceli len tak ľahko vzdať. Práca bola už skoro hotová.
Ľudia dostavali múry, iba mestské brány bolo treba dať na svoje miesto. Sanballat, Tóbija a Gešem
poslali Nehemiášovi odkaz: „Poď, poradíme sa spolu v jednej z dedín v údolí Ónó.“ (Neh 6, 2) Bolo to
miesto asi 30 km od Jeruzalema. Znelo to, ako by sa tam chceli stretnúť s Nehemiášom a hovoriť o mieri.
Vyzeralo to ako priateľské pozvanie, ale Boh vedel, čo sa deje a dal Nehemiášovi múdrosť spraviť
správne rozhodnutie. „Zamýšľali mi urobiť niečo zlého,“ povedal Nehemiáš. (Neh 6, 2) Chceli, aby ľud
Nehemiáša zohavil alebo dokonca aj zabil.
Boh pomohol Nehemiášovi odpovedať veľmi múdrym spôsobom. Poslal Sanballatovi, Tóbijovi
a Gešemovi odkaz. Znel: „Veľkú prácu musím vykonať, preto nemôžem prísť. Dielo by ihneď zastalo,
keby som ho prerušil a zišiel k vám.“ (Neh 6, 3) Nehemiáš nedovolil, aby ho čokoľvek, či ktokoľvek
zastavil od konania toho, čo mu Pán ukázal, že má robiť. Ak by títo muži chceli, mohli sa s ním prísť
porozprávať do Jeruzalema. On pokračoval v Božej práci.
17

Je dôležité pre každého z nás, ktorí sme veriaci, vedieť, čo chce Boh, aby sme robili. Častokrát sa
ľudia okolo nás budú snažiť dostať nás do vecí, ktoré Boh nechce, aby sme robili. Dokonca i naši
priatelia nám môžu povedať: „Vyskúšaj tento hrací automat, je to zábava. Zober si túto cigaretu, neuškodí
ti to. Pozri si tento videokrvák, len tak, aby si videl, o čom to je.“ V takýchto chvíľach potrebujeme Božiu
pomoc, aby sme povedali „NIE“, ako Nehemiáš odmietol prerušiť Božiu prácu. Pros Boha, aby ti
pomáhal odpovedať správne. Pomáha to Jeho deťom byť múdrymi.
Štyrikrát poslali nepriatelia Nehemiášovi ten istý odkaz, ale Nehemiáš vždy odpovedal rovnako.
Odmietol pridať sa k nim. Keď si uvedomili, že neopustí Jeruzalem, vyskúšali niečo iné. Tentokrát, keď
prišiel Nehemiášovi piaty list, bol zámerne otvorený. Dúfali, že ho bude čítať mnoho ľudí. List znel:
„Počuť medzi národmi - aj Gošmu to tvrdí - že ty a Židia zamýšľate sa vzbúriť, preto staviaš hradby, že
sa staneš ich kráľom a podobné veci. Ba aj prorokov si si vraj postavil, aby prevolávali o tebe
v Jeruzaleme: „V Judsku je kráľ!“ Takú zvesť môžu oznámiť kráľovi. Poď teda a poradíme sa spolu.“
(Neh 6, 6 - 7) Boh znovu pomohol Nehemiášovi odpovedať správne. Jednoducho poslal odkaz s textom:
„Nestalo sa nič takého, ako ty tvrdíš. Sám od seba si si to vymyslel.“ (Neh 6, 8) Potom Nehemiáš urobil,
čo sme ho videli urobiť už mnohokrát. Modlil sa: „Preto teraz, ó Bože, posilni moje ruky.“ (Neh 6, 9)
Vedel, že keď sa ho jeho nepriatelia snažia znechutiť a zastrašiť, potrebuje Božiu pomoc. Boh počul
a zodpovedal jeho modlitbu.
Obraz IV - 4
Nehemiášovi nepriatelia sa ho pokúsili znovu oklamať. Muž menom Šemaja, ktorý žil v Jeruzaleme,
predstieral, že sa bojí nepriateľov. Zamkol sa vo svojom dome a poslal odkaz pre Nehemiáša, aby ho
prišiel navštíviť. Šemaja povedal, že mu Boh dal pre Nehemiáša správu: „Poďme spolu do Božieho
domu, do vnútra chrámu... lebo v noci ťa prídu zavraždiť.“ (Neh 6, 10) Boh pomohol Nehemiášovi
poznať, že Šemaja klame, preto odpovedal: „Či sa môže muž, ktorý bol vyvolený Bohom, aby vystavil
hradby, otočiť a zutekať?“ Nehemiáš vedel tak isto ako ostatní, že iba kňazovi je dovolené vstúpiť do
svätého miesta v chráme. Ak by tam vkročil niekto iný, Boh povedal, že umrie. (pozri 4. Mojžišovu 18, 7)
Nehemiáš nebol kňaz, preto vedel, že toto je ďalší trik. Tóbija a Sanballat podplatili Šemaju, aby
Nehemiáša nastrašil. Chceli, aby Nehemiáš urobil niečo proti Božím prikázaniam, aby mohli ukázať
ľuďom, že urobil niečo veľmi zlé. Budeme vedieť, čo je správne, ak budeme prosiť Boha, o Jeho vedenie
a pomoc a ak budeme čítať Jeho Slovo.
Nehemiáš dôveroval Bohu, keď ho nepriatelia chceli nachytať. Boh mu pomohol byť múdrym a urobiť
správne rozhodnutia. Sú ľudia, ktorí nás kritizujú preto, že sme kresťania. Hovoria o nás zlé veci. Môžu
napríklad povedať, že sme v škole odpisovali, keď sme neodpisovali. Mali by sme prosiť Boha, aby nám
pomohol odpovedať správnym spôsobom. Je nesprávne, ak sa chceme pomstiť alebo rozširovať
nepravdivé príbehy o iných. Pán je schopný napraviť to, takže môžeme ísť a robiť, čo je správne.
A ostatní uvidia, že klebety o nás sú klamstvá.
(1. Petra 2, 12 - 15)
Obraz IV - 5
Boh pomohol Nehemiášovi správne odpovedať svojim nepriateľom. Konečne jedného dňa prišla
vzrušujúca správa: „Múry sú dostavané!“ Každý kameň bol na svojom mieste. Každá časť bola spojená,
každá brána zavesená. Ľuďom trvalo iba 52 dní, kým dokončili prácu. Boh im pomohol vykonať veľkú
prácu v krátkom čase. Samozrejme, veľa znamenalo, že pri výstavbe múrov pracovali všetci; nešlo by to
tak dobre, keby ich pracovalo len niekoľko. Pravda bola, že práca bola dobre naplánovaná
a zorganizovaná. Mali aj všetok potrebný materiál, ale najdôležitejšie zo všetkého bolo, že bol s nimi
Boh. Akí šťastní museli byť ľudia, keď sa dívali na tie obrovské múry a brány a uvedomovali si, že ich
mesto je konečne také, ako má byť - dobre chránené proti každému útoku.
Nepriatelia ľudu boli však smutní. Skúsili všetko, aby zastavili ich prácu, ale neuspeli. Teraz museli
vyznať: „Musel to byť Boh, kto to vykonal. Iným spôsobom sa to nedá vysvetliť.“ (pozri Neh 6, 16)
Ľudia prichádzali zblízka i zďaleka a mohli znovu vidieť silné múry Jeruzalema. Jeruzalemčania
mohli povedať: „Boh nám pomohol. Dal nám dobrého vodcu, Nehemiáša. Boh naplnil všetky naše
požiadavky a dal nám odpovede na všetky naše problémy.“ Bolo to prekrásne svedectvo o Božej
veľkosti!
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Ak si kresťan, Boh ťa sprevádza deň čo deň. Pomáha svojim deťom byť múdrymi. Čítaj si Jeho Slovo,
Bibliu a pros Ho, aby ti pomáhal robiť, čo je správne. Pán a Spasiteľ je prekrásny. Nebudeš sklamaný, ak
Mu dôveruješ a poslúchaš Ho.

19

Lekcia 5
MESTO ZASVÄTENÉ BOHU
Text písma:
Nehemiáš, kapitoly 7, 13
Ústredná pravda: Ponechaj vedenie svojho života Pánovi.
Aplikácia:
pre nespasených: Prijmi Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.
pre spasených: Poslúchaj Jeho Slovo, pros o Božie odpustenie, konaj Jeho prácu,
raduj sa v Ňom, odovzdaj sa Bohu.
Začiatok:
Charles Studd povedal: „Boh má z Charlesa Studda všetko, čo môže mať.“ ÚP
Postup udalostí:
1. Ľudia počúvajú Božie Slovo.
ÚPS – Poslúchaj Bibliu.
2. Prosili o Božie odpustenie
ÚPS – Vyznaj svoj hriech.
Sviatok stánkov.
3. Ľudia v Jeruzaleme pracujú – strážcovia, speváci, levíti. ÚPS – Pracuj pre Boha.
4. Chodili po múroch a oslavovali Boha.
ÚPS – Oslavuj Pána.
5. Nehemiáš sa ubezpečuje, že všetko je podľa Božej vôle. ÚPS – Odovzdaj sa Bohu.
Vyvrcholenie:
„Boh má zo mňa všetko, čo zo mňa môže mať.“
Záver:
K čomu Pán viedol ľudí?
Je to pravda aj o tebe?
Prijal si Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa?
Zlatý verš:
Matúš 6, 24
„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.“
Vizuálna pomôcka
Pri vyučovaní tejto biblickej lekcie môžete „odokrývať“ kameň po kameni z múru, ktorý nájdete na
konci tohto materiálu. (Kamene zakryte prišpendlenými obdĺžnikmi z bieleho papiera.)
Lekcia – Úvod
Charles Studd bol misionár, ktorého si Boh použil na privedenie mnohých ľudí v Británii, Číne, Indii
a Afrike ku Kristu. Jedného dňa sa istý pán farár Charlesa opýtal, čo je tajomstvom jeho života. Charles
odvetil: „Tým tajomstvom je, že Boh má z Charlesa Studda všetko, čo z neho môže mať.“ Boh chce mať
vedenie v každej oblasti nášho života. Sú v tvojom živote miesta, ktoré by si si chcel nechať iba pre seba?
Dovoľ Pánovi, aby prevzal vedenie tvojho života, aby si aj ty mohol povedať: „Boh má zo mňa všetko, čo
zo mňa môže mať.“ Dnes uvidíme, ako sa ľudia v Jeruzaleme naučili činiť Božiu vôľu a dovolili Mu, aby
viedol ich životy.
Obraz V – 1
O niekoľko dní po dostavaní hradieb zišli sa všetci ľudia v Jeruzaleme. Zhromaždili sa na námestí pod
Vodnou bránou. Poprosili muža menom Ezdráš, aby im čítal z Božieho zákona. On už predtým vyučoval
ľudí Božiemu Slovu. Biblia hovorí: „Lebo Ezdráš si umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho
a učiť Izrael ustanoveniam a právam.“ (Ezd 7, 10) Túžbou Ezdrášovho srdca bolo študovať Božie Slovo,
poslúchať ho a vyučovať aj ostatných.
Ľudia vybudovali pre Ezdráša zvláštne drevené pódium, takže mohol stáť nad ľuďmi a každý ho
mohol vidieť i počuť. Keď otvoril zvitok, všetci ľudia sa postavili, aby ukázali rešpekt pred Božím
Slovom. Bolo tam asi 40 000 mužov, žien i detí. Všetci stáli v jednom dave a počúvali Boží zákon. (Neh
7, 66 - 67) Ezdráš čítal Božie Slovo a bolo tam ešte 13 ďalších, ktorí mu pomáhali objasňovaním
a vysvetľovaním zmyslu, takže všetci ľudia mohli rozumieť, o čom sa hovorí. Ľudia pozorne počúvali
Božie Slovo od skorého rána až do poludnia. Aký prekrásny deň to musel byť!
Ak si uveril v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, mal by si pozorne počúvať, čo hovorí Biblia.
(Učiteľ ukáže prvý kameň na múre.) Nájdi si každý deň čas na prečítanie nejakých veršov z Biblie. Keď
vo vašom kostole, v nedeľnej besiedke alebo v Klube Dobrej zvesti niekto číta alebo vysvetľuje Bibliu, je
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dôležité, aby si pozorne počúval. Nie je to len obyčajná kniha, je to Božie Slovo - to, čo Boh chce, aby si
vedel a konal.
Obraz V - 2
Ľudia Božie Slovo nielen počúvali, ale aj poslúchali. Uvedomili si, že nežili podľa Božej vôle a začali
plakať pre svoje hriechy. Ľutovali, že neposlúchali Boha tak, ako by mali. Boh si ich vybral, aby boli jeho
vyvoleným národom, ale oni chceli byť ako ostatné pohanské národy okolo nich. Robili veci, aké robia
ľudia bez Boha. Keď počúvali Božie Slovo, zistili, že to, čo robili, bolo nesprávne. Neposlúchali Božie
prikázania. Biblia hovorí: „a keď sa postavili, vyznávali sa zo svojich hriechov.“ (Neh 9, 2)
Boh nám hovorí, že máme robiť presne to, keď neuposlúchneme Jeho prikázania. Kamarátiš sa
s nespasenými priateľmi, ktorí vyvádzajú nepríjemnosti? Pozeráš sa s nimi na nepekné obrázky alebo
videá? Hovoríš nadávky a slová, ktoré Boh nechce, aby si hovoril? Správaš alebo obliekaš sa ako tvoji
nespasení priatelia, len aby si sa im páčil, namiesto toho, aby si sa chcel páčiť Bohu? Biblia hovorí, že
každý, kto ľutuje svoje hriechy a chce, aby ho Pán zmenil, nájde u Neho milosť a odpustenie. (Príslovia
28, 13) Ak chceš, aby Pán viedol tvoj život, musíš Mu povedať, čo zlého si vykonal. (Učiteľ ukáže na
múre druhý kameň.) On ti odpustí tvoje hriechy, ako zasľúbil. (1. Jánov 1, 9) Dá ti silu povedať „nie“
veciam v tvojom živote, ktoré sú proti Božej vôli. (Rímskym 6, 12 -13) Pán Ježiš Kristus nám môže
odpustiť a dať nám dosť sily, aby sme mohli žiť pre Neho, pretože za nás umrel a znovu vstal. Boh môže
pracovať v našich životoch tak, ako pracoval v životoch svojich ľudí v Jeruzaleme.
Obraz V - 3
Vo vnútri mesta Jeruzalema bolo ešte stále dosť práce. Mnoho domov potrebovalo opravu a mnoho
nových muselo byť postavených. Biblia hovorí: „Mesto bolo rozľahlé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu
a domy sa nestavali.“ (Neh 7, 4) Bolo dôležité, aby v Jeruzaleme žilo viacej ľudí, namiesto toho, aby žili
v dedinkách na okolí. Ak mal byť Jeruzalem zvláštnym mestom, kam mali ľudia prichádzať uctievať
skutočného a živého Boha, bolo treba oveľa viac ľudí, aby urobili z neho také mesto. Najprv si
v Jeruzaleme postavili domy vodcovia národa. Potom sa rozhodlo, že má sa sem presťahovať tiež každá
desiata rodina.
Boh viedol Nehemiáša, aby udelil niekoľkým ľuďom zvláštnu prácu. (Neh 7, 1 - 3) Nehemiáš dal
mesto na starosť svojmu bratovi Chanánimu, spolu s Chananjom - veliteľom paláca. Pamätáte sa ešte, že
práve Chanánji priniesol Nehemiášovi do Perzie správu o zbúraných hradbách Jeruzalema? Biblia hovorí
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o Chanánjovi: „Bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní.“ (Neh 7, 2) Práve preto mu mohli
dôverovať i v tejto dôležitej práci pre Boha. Ach, nech nás Pán učiní spoľahlivejšími a nech On je na
prvom mieste v našich životoch!
Nehemiáš takisto zabezpečil, aby niektorí z ľudu boli požiadaní robiť Jeruzalemu strážcov. Iní ľudia
mali na starosti otváranie a zatváranie brán, aby sa nepriateľ nemohol dostať dnu tajne. Bol tu aj zbor
spevákov, ktorí viedli ľudí v oslavovaní a ďakovaní Pánovi. Boli tu aj levíti, ktorí sa mali starať o chrám,
Boží dom. Každá skupina mala svojho vodcu. (Neh 11, 21 - 24)
Ak si kresťan, aj ty by si mal pracovať pre Pána. (Učiteľ ukáže na múre tretí kameň.) To však
neznamená, že každý kresťan by mal byť misionárom alebo kňazom. Aj našu školskú prácu môžeme
konať na oslavu Pána Ježiša. Môžeme pomáhať aj v malých veciach v nedeľnej besiedke alebo v Klube
Dobrej zvesti. Posilniť ostatných v chválení Boha môžeme i naším spevom. Doma môžeme uľahčiť prácu
svojej mame. Môžeme sa pokúsiť urobiť niečo pre niekoho starého alebo chorého, keď si to nemôže
urobiť sám. Ak chceš, aby Boh viedol každý deň tvoj život, pýtaj sa Ho, ako chce, aby si pomáhal
ostatným. Každý kresťan by mal byť kedykoľvek a kdekoľvek použiteľným nástrojom pre Pána Ježiša.
Všetky nástroje sa nepoužívajú na tú istú vec - kladivo je odlišné od klieští. Môžeme byť jeden od
druhého veľmi odlišní, ale každý z nás je dôležitý a spolu môžeme konať dobrú službu Pánovi.
Obraz V - 4
Múry boli postavené. Ľud počúval Božie Slovo a poslúchal ho. Poprosili Boha o odpustenie a napravili
svoje životy. Ľuďom boli v Jeruzaleme udelené zvláštne práce. Teraz bol čas na oslavu Pána Boha za
všetko, čo vykonal a verejne ukázať, že Jeruzalem je Bohu zasvätené mesto. Stanovil sa deň veľkej
slávnosti.
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Ľud prišiel z celého Judska. Prišli speváci a muzikanti i levíti, čo mali na starosti chrám a uctievanie
Boha. Nehemiáš rozdelil ľudí na dve veľké skupiny. Každá skupina mala vyjsť na vrch hradby a kráčať
okolo mesta. Ezdráš s jednou skupinou išiel vpravo, Nehemiáš s druhou vľavo. Ako kráčali, vzdávali
vďaky a oslavovali Boha. Spievali chválospevy a hrali na nástrojoch. Bol to úžasný sprievod okolo
celého mesta. Nakoniec sa obe skupiny stretli neďaleko chrámu. Potom oba zbory vošli do Božieho
chrámu a ostatní ich nasledovali. Biblia hovorí: „Speváci hlasno spievali. V ten deň obetovali veľké
zábitné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti sa
ozývali ďaleko.“ (Neh 12, 42 - 43)
Ty i ja, čo poznáme Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, mali by sme pamätať na Jeho oslavu za
to, aký je a ďakovať za to, čo vykonal. Pán rád počuje oslavu a vďakyvzdanie od dnešných detí práve tak,
ako vtedy dávno v Jeruzaleme. Boh je tak veľký a dobrý! Stvoril nás i tento úžasný svet, v ktorom žijeme.
Poslal svojho Syna, aby zomrel za nás na kríži a po troch dňoch Ho vzkriesil z mŕtvych. Požehnal nás
a odpovedá na naše modlitby. Máme mnoho dôvodov na Jeho oslavu a vďaky. (Učiteľ ukáže na múre
štvrtý kameň.)
Ľudia v Jeruzaleme urobili ešte niečo ako dôkaz svojej lásky k Bohu za to, že Mu patria. Priniesli dary
tým, ktorí mali zvláštnu účasť v uctievaní a službe Bohu. Naša láska k Pánovi sa ukáže tiež v daroch,
ktoré prinášame na pomoc tým, ktorí slúžia Bohu dnes. Je to súčasť našej oslavy, ktorú vzdávame Pánovi
za Jeho dobrotu k nám.
Je v našich životoch niečo z tejto oslavy vďakyvzdania a radosti? Žijeme vo svete, kde je mnoho
nešťastných a nespokojných. ľudí. Ako kresťania sme iní. Ostatným by malo byť jasné, že máme vo
svojich srdciach Pánovu radosť a lásku. Keď sa spolu schádzame, mali by sme chcieť oslavovať Pána,
ďakovať Mu a štedro dávať na Jeho prácu. Niektorí ľudia si myslia, že kresťania sú smutní a chodia
s vážnymi tvárami. Nie, Biblia hovorí: „Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.“ (Neh 8,
10)
Obraz V - 5
Boh pracoval medzi ľudom v Jeruzaleme úžasným spôsobom. Všetci sľúbili, že budú nasledovať Pána
a poslúchať Jeho prikázania. (Neh 10, 1) Povedali, že nebudú ako ostatné pohanské národy v ich okolí
a že si nebudú brať z nich ani mužov, ani ženy. (Neh 10, 31) Nehemiáš pokračoval vo vedení národa 12
rokov. (Neh 13, 6) Potom sa musel vrátiť naspäť do paláca kráľa Artaxerxa, ako mu sľúbil. (Neh 2, 6)
Nevieme, ako dlho zostal v Perzii. O nejaký čas neskôr si vyžiadal kráľov súhlas a vrátil sa do
Jeruzalema. Tam sa dozvedel o nepeknej veci, ktorú urobil veľkňaz Eljašib: dal Tóbijovi izbu v budove,
ktorá bola časťou chrámovej oblasti. Pamätáte sa, že Tóbija bol jeden z tých, ktorí sa snažili urobiť všetko
možné, aby zastavili stavbu jeruzalemských hradieb? A zrazu mal izbu v Božom dome. Nehemiáš
nechcel, aby tento veľký hriech proti Bohu pokračoval. Povyhadzoval všetky Tóbijove veci a zariadenie
von z izby. Vydal rozkazy na vyčistenie a upravenie izieb podľa Božieho Slova a vrátil do izieb všetky
veci, slúžiace k bohoslužbe, ktoré tam boli predtým. Chrám bol určený iba na bohoslužbu. Aj naše životy
by mali patriť Pánovi úplne.
V tom čase zbadal Nehemiáš, že niektorí ľudia v okolí Jeruzalema pracujú v sobotu, v deň, ktorý im
Boh dal, aby odpočívali od práce. Prinášali do Jeruzalema jedlo a počas soboty kupovali a predávali.
Nehemiáš zastavil tento obchod, uzavrel brány a povedal levítom, aby ich počas soboty nechávali
zatvorené. Ak necháme Pánovi vedenie nášho života, potom príde na prvé miesto. Vo všetkom, čo
robíme, budeme sa snažiť Ho potešiť.
Ďalej sa Nehemiáš musel potrápiť s problémom mužov, ktorí si brali ženy z pohanských národov. To
by ich viedlo k uctievaniu modiel. Ich deti dokonca ani nevedeli hovoriť jazykom, akým sa hovorilo
v Judsku. Nehemiáš sa znovu vyslovil proti tomuto hriechu a viedol ich zastavením týchto sobášov. Ak
chceme, aby Pán viedol náš život, vzdáme sa vecí, ktoré nie sú Jeho vôľou pre nás. Pán Ježiš povedal:
„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom... nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ (Matúš 6, 24) Naše životy
musia patriť Pánovi úplne. Odhoď všetko, čo máš a nasleduj Ho. (Učiteľ ukáže na múre piaty kameň.)
Dovoľ Pánovi, aby viedol tvoj život deň za dňom, aby si mohol povedať ako Charles Studd: „Boh má zo
mňa všetko, čo zo mňa môže mať.“
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Záver
K čomu viedol Boh Nehemiáša a k čomu vedie i nás, aby naše životy boli podľa Jeho vôle?
- počúvať Božie Slovo a poslúchať ho,
- vyznávať svoj hriech a naprávať zlé veci,
- pracovať pre Pána,
- oslavovať Pána a radovať sa v Ňom,
- odovzdať sa Pánovi úplne a činiť Jeho vôľu.
Je to pravda aj o tebe? Možno si nikdy neprijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Ak vieš, že si zhrešil
a nežil pre Pána, môžeš k Nemu prísť aj dnes. Popros Ho, aby ti odpustil a zachránil ťa z tvojho hriechu.
Biblia hovorí: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“
(Ján 1, 12)
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