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Nehemiáš bol hlavný čašník cudzieho vládcu, 
perzského kráľa Artaxerxa. Žil v nádhernom 

paláci. Jedného dňa sa stretol s Chananim, jedným 
zo svojich bratov, a niekoľkými mužmi z Judska a pýtal sa 
na zvyšok Židov, ktorí sa vrátili zo zajatia do Jeruzalema. 
Dozvedel sa, že tí, čo sa vrátili zo zajatia do Jeruzalema 
sa snažili mesto opraviť, ale nedarilo sa im v prácach 
pokračovať. Nehemiáš o týchto správach stále premýšľal 
a ležalo mu to v hlave. 

Aj kráľ si všimol, že Nehemiáš je nejaký smutný a pýtal 
sa ho, čo sa deje. Nehemiáš mu to všetko povedal. Kráľ sa 
snažil zistiť, ako Nehemiášovi môže on pomôcť. Nehemiáš 
rýchle poprosil Boha aby mu dal múdru odpoveď. Požiadal 
kráľa, aby mu dovolil sa vrátiť do Jeruzalema, odkiaľ 
pochádza jeho ľud. Chcel im pomôcť mesto znovu obnoviť. 
Kráľ súhlasil, lebo dobrotivá ruka Hospodina bola nad ním 
a kráľ dal Nehemiášovi na cestu aj odporúčajúce dopisy, 
aby nemal cestou žiadne komplikácie.

Krátko na to Nehemiáš vyrazil na cestu. Keď prišiel 
do Jeruzaléma, ohromil ho pohľad na trosky. Nevedel, kde 
má začať. V noci obišiel na oslovi celé mesto. Obhliadol 
si hradby a zostavil plán. Potom ho vysvetlil obyvateľom 
Jeruzaléma – opraviť hradby, aby boli znovu vysoké 
a pevné.

Začali opravovať hradby. Mnohí Židia z Jeruzalema 
a okolia sa nadšene podieľali na stavbe nového mesta. 
Čoskoro však nastali problémy. Kmene žijúce v okolí 
mesta neradi pozorovali opravu hradieb. Nehemiáš sa 
dopočul, že pripravujú protiútok a tak sa modlil k Bohu, 
aby mu pomohol múdro konať.

Nehemiáš povedal ostatným, čo stavali hradby že sa 
musia pripraviť na boj, ktorý môže byť v akúkoľvek dennú 
aj nočnú hodinu. Polovica z nich držala hliadky a druhá 
polovica pracovala. Nehemiáš držal hliadku stále a s ním 
aj vojak. Boli pripravení zatrúbiť tak, aby všetci počuli 
zvuk trúby. To by bolo znamenie k boji.

Nepriatelia vedeli, že Nehemiáš je odhodlaný brániť 
sa a neodvážili sa zaútočiť. Konečne mohli byť hradby 
opravené a Židia sa mohli opäť cítiť v meste bezpečne. 
Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou ich 
Boha. Všetci sa zišli to osláviť. 

Ľud sa zhromaždil na námestie pred Vodnou bránou 
a oslavoval Hospodina, volal na Boha, že je ich Bohom a že 
chcú žiť ako Boží ľud. Žiadali, aby ich kňaz Ezdráš poučil, 
čo majú robiť. Ezdráš sa postavil na drevené lešenie a čítal 
z kníh zákona. Ľudia sa radovali. Na ďalší deň im Ezdráš 
povedal, že premýšľal o tom, čo im čítal a navrhol, že by 
mali usporiadať zvláštnu slávnosť – pripomenúť si dobu, 
kedy ich predkovia putovali s Mojžišom a žili v stanoch. 
Rozhodli sa postaviť si prístrešky z vetví a stráviť v nich 
celý týždeň. Všetci sa na to tešili. Z lesa priniesli vetvy 
a po celom meste si vystavali stany. Slávili slávnosť 
rovnako ako ich predkovia pred dávnym časmi. 

Čoskoro na to prišiel ďalší slávnostný deň, v tomto 
dni mal každý ľutovať svoje hriechy a zlé skutky. Ľud sa 
kajúcne modlil k Bohu, poznali všetky príbehy o tom, ako 
sa Boh vždy postaral o svoj ľud. Ďakovali Bohu za všetko, 
čo pre nich urobil a žiadali odpustenie, že sa často odvracali 
od Boha a neplnili Jeho vôľu. Rozhodli sa už navždy žiť 
ako Boží ľud. 

NEHEMIÁŠ

VIETE...
1. Ako sa volal kráľ u ktorého Nehemiáš pracoval?
2. Aké bolo Nehemiášovo povolanie u kráľa?
3. Ako sa volal brat Nehemiáša?
4. Prečo bol Nehemiáš smutný?
5. Ako sa volalo mesto, ktoré chcel Nehemiáš znovu 

vybudovať?
6. Ako sa volal kňaz, ktorého ľud žiadal o radu? 

7. Na aké námestie sa ľud zhromaždil po dokončení 
hradieb?

8. Koľko dní sa ľud rozhodol stráviť čas v stanoch?
9. Ako sa volal prorok, s ktorým putovali ich predkovia 

a žili v stanoch?
10. Ako sa volá kniha v Biblii, ktorá nasleduje po knihe 

Nehemiáš?
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