
Duch Svätý dáva Cirkvi rozličné dary,
talenty, charizmy. Sú to dary na obnovu a
budovanie Cirkvi. Nie sú len uzavretým
majetkom, sú to dary Ducha začlenené do
tela Cirkvi, zamerané do stredu, ktorým je
Kristus: z neho potom vychádzajú
sformované do evanjelizačných podnetov.
(EG 130) Takto Boh zveruje aj službu alebo dar
vízie do prostredia, v ktorom človek žije.
Tým prostredím môže byť farnosť,
spoločenstvo alebo aj rodina. Ak vízia
pochádza od Boha, vťahuje, stimuluje,
dodáva odvahu, zápal, nadšenie.
Zároveň je jej napĺňanie náročné. Vyžaduje
darovať seba samého z lásky a
kompetencie v službe Kristovi a Cirkvi. Je
samozrejmé, že vízia daná človekovi vzbudí
súženie, samotu, nepochopenie, ODPOR
ktorého príčinou môže byť konkrétna
vonkajšia alebo vnútorná pohnútka.
Ako môže človek vízie, poväčšine je to
vodca, rozumne využiť odpor, aby ho
neparalizoval, ale posilňoval? Aby zostal v
službe vízie?Spracované podľa: J. White, Leadership podle knihy Nehemiáš

prednášky J. Phillip: Odpor  



ODPOR = ŠKOLA ODVAHY

= cesta pravosti kresťanského vodcu

Byť skutočne odvážny vodca, Človek
vízie však neznamená vôbec sa nebáť,
ale robiť to, čo chce Boh, napriek
obavám, zraneniam a rozrušeniu. Škola
odvahy, ktorú prináša život sám, je
veľmi náročná.

Aj prorok Nehemiáš mal veľkú misiu,
víziu a poslanie od Pána. Stal sa
vodcom a popritom prežíval podobné
ťažkosti. No dokázal sa s nimi veľmi
múdro vysporiadať.

Aj Ty prežívaš dni, v ktorých svojimi rozhodnutiami a činmi 

musíš prejaviť odvahu voči odporu? 

Spracované podľa: J. White, Leadership podle knihy Nehemiáš
prednášky J. Phillip: Odpor  



ODPOR = ŠKOLA ODVAHY

= cesta pravosti kresťanského vodcu

Nehemiáš bol Bohom poslaný, aby svojou
politickou činnosťou zaistil bezpečnosť
Jeruzalema a aby sociálnou reformou
zastavil vykorisťovanie chudobných a
úžerníctvo bohatých. Na ceste napĺňania
svojho poslania, ktoré mu Boh zveril sa
stretal s odporom. A práve vodcovské
schopnosti proroka Nehemiáša sa nikde
inde neprejavili lepšie, než práve
v spôsobe, akým sa s týmto odporom
dokázal vyrovnať.

Tlak odporu niekedy dokáže kresťanského vodcu úplne položiť alebo zbaviť
odvahy k tomu, aby pokračoval ďalej. Niektorý vodca v prípade odporu zasa
stavia okolo seba zákopy, aby zasieval smrteľné výstrely. Útočí, bojuje.

Odpor v podobe prekážok však Nehemiáš najprv musel rozpoznať, aby ich
mohol odstrániť.

ZVLÁDANIE ODPORU cez vodcovstvo proroka Nehemiáša



• rozptýlenie a zanedbanie práce 
a strácanie času vyjednávaním

• zastrašovanie

• robenie kompromisov

• prepadnutie strachu a
zbavenie sa odvahy

„Štyri razy posielali ku mne takým istým 
spôsobom a ja som vždy odpovedal ako prv.“ Neh 6,4

„Náramne sa rozsrdili a sprisahali, 
že pôjdu do útoku a vyvolajú zmätok“ Neh 4,1-2

„Preto len príď, aby sme sa poradili  spolu!“ Neh 6,7

„Utekal by vari niekto taký, ako som ja? 
Nejdem!“ Neh 6, 11

ODPOR = ŠKOLA ODVAHY

= cesta pravosti kresťanského vodcu

S AKÝM ODPOROM SA STRETOL PROROK NEHEMIÁŠ?



• odpor núti vodcu koncentrovať sa na víziu, 
ktorú má od Pána

preto čím väčší odpor, tým väčšia koncentrácia

• vízia, ak je od Pána a nie je moja – naplní sa  
ja, ako vodca, som len v službe vízie

• odpor pomáha vytrvať vo vodcovstve

• odpor rozvíja pastoračný potenciál 

• odpor je úžasný priestor rastu

• odpor dáva milosť rozvíjať život 

• viery, nádeje a lásky - rastie moja svätosť

POZITÍVA ODPORU:

ODPOR = ŠKOLA ODVAHY

= cesta pravosti kresťanského vodcu



ODPOR BUĎ VÍTANÝ

= cesta pravosti kresťanského vodcu

• MODLITBA, MODLITBA, MODLITBA

• ZODPOVEDNOSŤ ZA ĽUDÍ, KTORÍ SÚ MU ZVERENÍ

• ODHODLANIE VYKROČIŤ

• ORIENTÁCIA NA PÔVOD VÍZIE

• STRACH, STRATA, PARALÝZA OKOLIA 

SÚ SPOJENÉ S KAŽDOU ZMENOU, 

S KAŽDÝM NOVÝM NAPĹŇANÍM VÍZIE 

• KOMUNIKÁCIA A DÔVERA ZMENŠIA 

STRACH, PARALÝZU AJ STRATU

• NEHEMIÁŠ SA VEDEL DELIŤ S DRUHÝMI 

A PREJAVOVAL S NIMI SOLIDARITU

• NEHEMIÁŠ HĽADAL POMOC  V BOŽOM SLOVE. 
PRETO MU AJ BOH POMÁHAL NAPLNIŤ JEHO SLOVO

„Pamätajte na veľkého a hrozného Pána 
a bojujte za svojich synov, za svoje dcéry, 

za svoje manželky a za svoje domy!“ Neh 4,8

„No my sme sa modlievali k svojmu Bohu 
a postavili sme proti nim stráž.“ Neh 4, 3

„Náš Boh bude za nás bojovať!“ Neh 4,15

„Pamätaj mi, môj Bože,
Na dobré všetko to, čo som vykonal pre tento ľud!“ Neh 5,19

„Čítali z Božieho zákona a vykladali zmysel...“ Neh 8,8

„Poznali, že toto dielo sa dokonalo 
vďaka nášmu Bohu.“ Neh 6,16

„Nebojte sa ich! Neh 4,8

NEHEMIÁŠOVA REAKCIA NA AGRESÍVNY ODPOR:



ODPOR BUĎ VÍTANÝ
= cesta pravosti kresťanského vodcu

Nehemiáš bol človek modlitby. Ide prevažne o

krátke, impulzívne zvolania. V týchto modlitbách

sa ukrýva tajomstvo pravej modlitby vodcu. Boh

využil Nehemiášov aktívny modlitbový život, aby

ho pretvoril. Ustráchaného čašníka premenil na

bohabojného vodcu, aby prostredníctvom neho

viedol svoj ľud.

Modlitba ide bezpochyby človeku ľahšie, keď mu
na tom, čo predkladá Bohu skutočne záleží. Čo však
neznamená, že modlitba v čase vyprahnutosti nie
je záslužná, alebo že by na ňu Boh neodpovedal.
Nikdy sa neprestaň modliť preto, lebo Ti dušou
neotriasa búrka posvätného zanietenia.
Aký význam má teda Nehemiášova modlitba
poháňaná silnými emóciami?
Práve pocity sa môžu stať barometrom tvojej
spirituality. Ľudia sa modlia, keď im na niečom
záleží. Záujem o modlitbu sa v tebe prebudí, ak Ti
Duch Svätý ukáže skutočnosť – skutočnosť ľudských
potrieb a skutočnosť neviditeľných síl. Miera
osvietenia Duchom Svätým dosahuje rôznu
intenzitu a stupeň. Osvetľuje nie tak tvoje pocity
ale vnútorné vnímanie skutočnosti. Boh
Nehemiášovi otvoril srdce, aby videl tragédiu
svojho ľudu. Tragédiu, ktorá hanobila Božie meno.
Dal mu účasť na starostlivosti o svoj ľud.

NEHEMIÁŠOVA MODLITBA

Nehemiáš sa obrátil k modlitbe uprostred „búrky

emócií“. Plakal, smútil, postil sa.

Je Nehemiáš v tomto konaní vzorom aj pre dnešného

kresťana? Je modlitba v slzách účinnejšia?

„Prosím, teda Pane, nech sa tvoje ucho 

započúva do modlitby tvojho služobníka 

a tiež do modlitby tvojich služobníkov“ Neh 1,11



ODPOR BUĎ VÍTANÝ
= cesta pravosti kresťanského vodcu

Každý, kto sa modlí, dobre vie, že modlitba znamená

viac než prosiť a dostávať:

• začínaš sa pýtať a cítiš, že niečo nie je dobré.

Boží Duch obracia rozhovor svojim smerom....

• chceš s Ním hovoriť o trpiacom priateľovi a on

chce s tebou hovoriť o tvojom hriechu...

• prichádzaš k Nemu so zoznamom prosieb a On

za tebou prichádza s jedinou požiadavkou ...

Ak sa na dlhšiu dobu stíšiš a čakáš na Neho, 

Boh prichádza a dokáže upokojiť zmätok v tvojej 

hlave 

a ukázať Ti, ako sa máš modliť podľa Jeho vôle.



ODPOR BUĎ VÍTANÝ

= cesta pravosti kresťanského vodcu

Dobrí vodcovia sú pokorní, vedia prijímať, deliť sa.

Tvrdo pracujú, ale nenechávajú sa prácou spútavať.

Práca ich nedesí a rovnako sa neboja poveriť a

delegovať na jej vykonanie niekoho iného.

Dobrý vodca považuje prácu a delegovanie za

spôsob, akým dosiahnuť stanovený cieľ.

Odpor poukazuje na slabé stránky vodcu.
Je dobré poznať ich, aby mal možnosť
prosiť Pána, nech niekoho pošle na
pomoc.

Hodnota práce sa nemeria postavením ľudí, ktorí ju

vykonávajú. Každá práca má svoj význam podľa toho,

ako je nevyhnutná k dosiahnutiu cieľa.

Týmto cieľom je v Nehemiášovom príbehu možnosť

stavať obranné múry Jeruzalema a on k tomuto

dosiahnutiu delegoval a rozdelil prácu medzi

ostatných a zároveň sám sa do nej zapojil.

„Ešte aj pri oprave múru 

som priložil ruku k dielu.

Všetci moji služobníci 

chodili na stavbu“  

Neh 5,16



ODPOR BUĎ VÍTANÝ

= cesta pravosti kresťanského vodcu

Aj prorok Nehemiáš bol len človek. So

svojimi slabosťami aj chybami. Ukázal

však, že čakať na Boha v modlitbe má

cenu a že všetky skutočné plány sa rodia

v Božej prítomnosti a ten, kto chce

skutočne viesť, musí si osvojiť postoj

služobníka. Jeho štýl vedenia bol

určovaný dôrazom na Božie priority

a záujmom o obyvateľov Jeruzalema.

Viera a poslušnosť ho viedli, aby prekonal

všetky prekážky ODPORU a podstúpil

veľké riziká.

„NEBOJTE SA ICH! 

Pamätajte na veľkého a hrozného Pána 

a bojujte za svojich synov, 

za svoje dcéry, 

za svoje manželky 

a za svoje domy!“

Neh 4,8

Spracované podľa knihy: J. White, Leadership podle knihy Nehemiáš a podľa prednášky J. Phillip: Odpor  


