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Opakování - Základní linie příběhu

1. Vlna 2. Vlna 3. Vlna
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Opakování - prameny
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Opakování - Probuzený duch

Co člověka motivuje? 

SMYSLUPLNÁ

ČINNOST

CUKR / BIČ

VNĚJŠÍ 

OSOBNÍ CÍLE

VNITŘNÍ



Opakování - pořadí obnovy

I. Oltář

II. Bohoslužba

III. CHRÁM
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Přehled postav oddílu

Judejci a 
Benjamínovci

Přesídlenci
Protivníci

Ješua

Zerubábel

Kýros – Dareios – Xerxes – Artaxerxes

Bišlam

Rechům

+              ...



Oddíl 4:1-3 – žádost 

Proč nechtěli židé pustit ostatní ke stavbě?

• Protože podle Mojžíšova zákona nemohli do chrámu
pohané

• Považovali je za záškodníky (přisuzují jim špatnou
motivaci)

• Báli se že to budou mixovat s jiným kultem

• Hospodina měli jako jednoho z dalších bohů

Měli protivníci dobrou motivaci nebo špatnou?

• Vypočítavost

• Spíše špatnou



Oddíl 4:4-7 – gradace útoku

Jak se postupně vyvíjel nepřátelský útok?

Brali jim odvahu

• Vyhrožování

• Podplácení rádců (intriky)

• Žaloba I

• Žaloba II

•



Oddíl 4:8-16 – dopis králi

Jaké použili argumenty v dopise?

Byli pravdivé nebo lživé?

ARGUMENT PRAVDA/LEŽ

Nebudou odvádět daně a platit poplatky PŘEDJÍMÁNÍ

Staví odbojné a protivící se město POLOPRAVDA

Staví hradby – už spojují základy LEŽ

Budou ti působit škodu PŘEDJÍMÁNÍ

Podívej se do historie města jak bylo vzpurné PRAVDA

Znevažování krále PŘEDJÍMÁNÍ



Oddíl 4:17-22 – dopis od krále

Jak král naložil s obviňujícím dopisem?

• Přečetl ho

• Uvěřil mu

• Doložil si to pravdivé

• Uloží jim zastavit stavbu



Oddíl 4:23-24 – zastavení 

Jaká slovesa jsou v oddíle použita v souvislosti s židy?
• Staví chrám

• Odmítají pomoc

• Staví chrám a na nic jiného nehledí

• Nebrání se



INTERAKCE MEZI SKUPINAMI
ŽIDÉ PROTIVNÍCI

POHRŮŽKY

NE

CHCEME SE 
PŘIDAT

PODPLÁCENÍ RÁDCŮ

ŽALOBNÉ DOPISY (I, II)

MOCENSKÝ ÚTOK

HLAHOLÍ DO DALEKA

ZASTAVENÍ 
STAVBY



Co mne demotivuje?

• Někdo mi háže klacky pod nohy

• Nedostatek podpory a povzbuzení

• Jsem líný na změnu

• Okolí může žárlit

• Když ostatní odpadají

• Když dlouho nejsou vidět výsledky

• Předjímání okolí (předsudky)

• Trpím za správnou věc 



Jiný pohled na situaci
Ageus 1:1 V druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého
měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému
místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu a k veleknězi Jóšuovi,
synu Jósadakovu. "Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: »Ještě
nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.«„ I stalo se slovo
Hospodinovo skrze proroka Agea: "Je snad čas k tomu, abyste si
bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v
troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své
cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen
pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává
najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku.„ "Toto praví
Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte na horu,
přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se
oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho
málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok
Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se
staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a
země zadržela svoji úrodu.



Aplikace → duchovní obnova

•

•



Úvod do knihy ezdráš a nehemjáš


