
Vodná  á Konská  brá ná 
Tretia kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu 

a neposlušnosti Božieho ľudu. Obrazne môže byť pre nás mapou obnovy strategicky dôležitých hraníc 

(hradieb) a oblastí (brán) v našom živote. 

Vodná a Konská brána, na ktoré sa v tomto úvodníku pozrieme, tiež ukazujú na konkrétne oblasti v našom 

živote, ktorá možno potrebujú obnovu:  

Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti Vodnej bráne na východe a po 

vyčnievajúcu vežu. Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej vyčnievajúcej veže až po hradbu na 

Ófele. Povyše Konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. (Nehemiáš 3, 26-28) 

Obidve tieto brány sa nachádzali na východnej časti južného Jeruzalema a medzi nimi bola hradba okolo 

vrchu Ófel (v hebr. opuch, hrbolec, pahorok, kopec, vrch). Teda bola to časť mesta medzi Dávidovým mestom 

a chrámovou horou.  

Obidve tieto brány opravovali ľudia pracujúci v chráme a starajúci sa o jeho prevádzku a o uctievanie Boha. 

Vodnú bránu opravovali chrámoví nevoľníci - v hebr. Netineji = darovaní, poddaní. Boli to ľudia, najčastejšie 

nie zo židovstva, ktorí sa buď dobrovoľne odovzdali tejto práci, alebo neskôr, ktorých ako otrokov darovali iní 

králi tým Izraelským (neskôr Judským). Vodná brána viedla k hlavnému vodnému zdroju - prameňu Gíchon 

a pri nej bolo námestie, kde Nehemiáš celý deň vyučoval Boží zákon (Neh 8,2-4) a kde prebiehala hlavná časť 

sviatku stánkov. 

V NZ čítame o umytí vodou Božieho slova (J 15,3; Ef 5,26) a aj o tom, že ak má tento kúpeľ naozaj 

zaúčinkovať, potrebujeme sa podrobiť pravde Božieho slova, aplikovať ho vo svojom živote (Jak 1,22-25; Mt 

7,24-27). Doslova sa potrebujeme stať Pánovými otrokmi. Inak je pre nás Božie slovo iba zrkadlom, v ktorom 

nachvíľu uzrieme svoju podobu. 

Vodná brána je v našom živote miestom kde sa sústredene venujeme Božiemu slovu (študujeme, čítame, 

počúvame) a kde toto Božie slovo aj aplikujeme (poslúchame, zariaďujeme sa podľa neho). 

Konskú bránu opravovali sami kňazi, ktorí v jej blízkosti mali svoje domy. Oni boli oddelení pre celoživotné 

kňazstvo. Dodržiavali vlastné predpisy a životný štýl prispôsobený iba tejto jedinej úlohe. Kone v celej Biblii 

obrazne predstavujú silu, boj, odolnosť. Niekedy až v tom negatívnom význame, keď sa človek spolieha na 

vlastnú silu. Táto brána predstavuje našu bojovú schopnosť kresťana a oddelenosť pre Boha ako je vojak 

naozaj oddelený len pre svoje poslanie (2 Tim 2,4). Jednoducho tu sme pre Pánovu misiu (Ef 2,10), 

potrebujeme si obliekať ako vojaci celú Božiu výzbroj (Ef 6,11) a bojovať dobrý boj viery (1 Tim 6,12). 

Nože, sa pozrime, či tieto dve oblasti nepotrebujú zásadnú rekonštrukciu a obnovu v našom živote: 

Ako som na tom čo sa týka otrockej poslušnosti Pánovi, štúdiu a aplikovaniu Jeho slova? 

Ako som na tom ako Jeho vojak v Jeho armáde s mojou oddanosťou, pohotovosťou a ochotou bojovať za veci 

Jeho kráľovstva? 
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