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Opakování - Vztah k ostatním knihám
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Opakování - pořadí obnovy

I. Oltář

II. Bohoslužba

III. CHRÁM
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Nová odvaha – 5.1-5

NAPOMÍNÁNÍ

PROROKŮ

(1) Proroci Ageus
a Zacharjáš, syn 
Idův, prorokovali 
židům v Judsku a 
v Jeruzalémě ve 

jménu Boha 
Izraele a 

napomínali je.



Napomenutí – Ageus 1
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.



Napomenutí – Zachariáš 8
Zacharjáš 8:1 I stalo se slovo Hospodina zástupů. „Toto praví
Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón velkou horlivostí, horlím pro něj
velmi rozhořčeně. Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu
bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Město věrné
a hora Hospodina zástupů Hora svatá. Toto praví Hospodin zástupů:
Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý
s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná
chlapců a děvčat; ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví
Hospodin zástupů: Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v
oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích? je výrok
Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním
svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je
a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu
Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů:
Jednejte rozhodně, vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato
slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby
byl zbudován chrám.



Nová odvaha – 5.1-5
BOŽÍ OKO BDÍ

POSILOVÁNÍ

POVZBUZENÍ

NAPOMÍNÁNÍ

PROROKŮ

ZPOCHYBNĚNÍ

OKOLÍ

MOTIVACE

PRO NÁROD

(3) Kdo vám dal rozkaz 
stavět tento dům a 

obnovovat tuto svatyni? 

(2) A ti Boží proroci při 
nich stáli a posilovali je.

(1) Proroci Ageus
a Zacharjáš, syn 
Idův, prorokovali 
židům v Judsku a 
v Jeruzalémě ve 

jménu Boha 
Izraele a 

napomínali je.

(5) A oko Boží bdělo nad 
židovskými staršími, 

takže jim nebránili stavět



Rozdíly mezi dopisy I. A II.
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

ARGUMENT PRAVDA/LEŽ

Kladně hodnotí jejich pracovní činnost (svědomitá práce) PRAVDA

Úřední záznam + jména PRAVDA

Zápis výpovědi starších PRAVDA

Podívej se do archivů: král Kýros dal povolení ke stavbě PRAVDA

Nechť je nám sdělena králova vůle OTÁZKOU

Nejsou tam emoce, jsou objektivnější 

I.

II.



Služba bohu

„Jsme služebníci Boha nebes i země a stavíme tento dům“

• Stavět dům = sloužit Bohu

• Význam budování společenství živého chrámu
• 1 Petrův 2:5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, 

abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu 
pro Ježíše Krista.

• 1 Korintským 3:16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás 
přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je 
svatý, a ten chrám jste vy.

• Budovat společenství = sloužit Bohu



Vztah státu a Božího lidu

Jaký má král pohled na Boží lid?

• Má jeho plnou podporu

• Podporuje finančně

• Nejenom nebraňte, ale pomáhejte jim pod trestem smrti

• „církevní restituce – druhá vlna“

• Aby se za mě a mé děti modlili 

Proč?

• Přečetl si to v archivech

• Boží působení 



Vztah státu a božího lidu 
Období dějin Stát Boží lid

Praotcové Pohanské městské státy Kmen 

Egypt Pohanský stát Otroci

Putování pouští Kmeny Formující se společnost

Jozue, soudci Pohanské městské státy Dobývající národ

Království Okolní pohanské státy Samostatné království

Zajetí Pohanský stát Rozptýlené rodiny

Návrat ze zajetí Pohanský stát Určitá samospráva

Nový zákon Pohanský stát Skupiny křesťanů



Aplikace → duchovní obnova

• S Bohem není nic nemožné

• Když se svým jménem přiznali k Božímu dílu dostali odměnu 
(Bůh se přiznal k jejich přiznání)

• Bůh mění úmysly lidí i okolnosti 

• Někteří na to celých 18 let pamatovali

• Král věřil na jejich Boha

• Poslušnost proroků – šli do konfrontace s lidmi (nestačí být 
jen kritik, ale i povzbuzovatel…)

• ;
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