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2:1-2 V měsíci nísanu dvacátého roku

Artaxerxova kralování, když před králem bylo

víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem

před ním nebýval ztrápený. Tu mi král řekl:

"Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi

nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš." Velmi

jsem se ulekl…

• Dává najevo skleslost a ztrápenost

• Tvář jako odraz duše

• Přísloví 15:13 Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení 
srdce ubíjí ducha.

• Dělá to nevědomky (?)

Výraz tváře



Časový přehled

Nehemjáš se 
doví o stavu 
Jeruzaléma
(1:1)

Nehemjáš je 
ztrápený před 
králem (2:1)



…a řekl jsem králi: "Ať žije král na věky! Jak

bych neměl vypadat ztrápeně, když město,

kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a

jeho brány jsou zničeny ohněm!"

• Nehemjáš se nevytáčí ale odpovídá upřímně co ho trápí

• Upřímnost ne konfrontační ale sdílecí

Upřímnost



Král mi na to řekl: "Co si tedy přeješ?" Pomodlil

jsem se k Bohu nebes

•

Modlitba



a odpověděl jsem králi: "Jestliže to král uzná za

vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení,

propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců,

bych město znovu vystavěl.„

Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal: "Jak dlouho potrvá tvá

cesta a kdy se vrátíš?" Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal

určitý čas. řekl jsem králi: "Jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi

dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli

doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce

královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu

při domě Božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat."

Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou.

O co požádá?

• Chce volno na cestu do Jeruzaléma

• Říká králi jak dlouho tam bude

• Povolení a doporučení 

• Dřevo – brány, hradby, palác, svůj dům 

Vím, co 
chci říci



5 „Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj

služebník došel tvého zalíbení…“

7 „Jestliže to král uzná za vhodné…“

• Dává králi najevo, že se může rozhodnout jak chce

Svoboda



Nehemjášova cesta 
město

1. vlna
2. vlna
Persie

Návrat z exilu



16 … Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem

chodil a co dělám; dosud jsem totiž nic neoznámil

Judejcům, ani kněžím ani šlechtě ani

představenstvu ani ostatním, kteří pracovali na

tom díle.

Nehemjášovo mlčení

• 4 měsíce si nechává svůj zápas pro sebe

• 3 dny v Jeruzalémě neřekne co má v plánu

Sebeovládání
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17-18 Teď jsem jim řekl: "Sami vidíte, jak zle jsme

postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou

zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské

hradby. A nebudeme nadále v potupě.„ Sdělil

jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade

mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli:

"Nuže, dejme se do stavby!" I vzchopili se k

dobrému dílu.

Jak Nehemjáš motivoval druhé? 

• Upozorní na Boží podporu (vypráví svědectví)

• Král to povolil

• Podívejte se okolo sebe

• Styděl se za to  

•

Motivace 
druhých



19 Když o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, Tóbijáš,

ten amónský otrok, a Gešem Arabský, vysmívali se

nám. S pohrdáním nám říkali: "Do čeho se to

pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?„ Nato jsem

jim odpověděl a řekl: "Sám Bůh nebes způsobí, že

se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali

jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl ani

právo ani památku v Jeruzalémě.„

Protivenství

• Sanbalat
• Místodržitel v Samaří v roce 407 (co dělal v roce 445?)

• Uctíval Hospodina (podle jména synů)

• Dcera se vdala do velekněžské rodiny

• Buďto potomek židů, kteří neodešli do zajetí, nebo přistěhovaných pohanů

• Tobijáš
• Překlad: Hospodin je dobrý

• Gešem

• Správce Arábie (jihovýchod od Izraeleú

Konfrontace
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Aplikace

 Člověk by se měl naučit správně komunikovat směrem k nadřízeným

 Být připraven

 Byl v tom úplně sám 

 Věrnost

 Zmapovat si prostředí 

 Měl dobrý záměr a pak to všechno klapalo 


