LEKCE 69: OBNOVA CHRÁMU A HRADEB – Bůh připravil cestu a nikdo ji nezavře
Biblický text k lekci: Ezdráš 3-6, Nehemjáš 2,17b - 7,13
Cíle lekce:
- dítě vlastními slovy popíše problémy při stavbě jeruzalémského chrámu a reakci lidí na ně
- dítě vlastními slovy popíše problémy při obnově jeruzalémských hradeb a reakci Nehemjáše na ně
- dítě chápe, že Boží dílo bude pokračovat dále i přes odpor nepřátel, protože je to Jeho dílo, ne lidské
Božím srdcem
- dítě si uvědomuje, že strach ničí, ale odvaha buduje
- dítě vnímá, že na prvním místě je Boží plán pro náš život a dělání jeho vůle
- dítě si uvědomuje, že život s Bohem není bez překážek, ale na druhou stranu s Bohem jsme schopni
přes tyto překážky přejít
- dítě chápe důležitost modlitby jako nástroje volání k Bohu v těžkých situacích
- dítě ví, že pokud děláme to, co po něm Bůh chce, navzdory nepřátelům a problémům, budeme z toho
mít radost a podaří se to, protože to je Boží dílo, ne naše (naší úlohou je Bohu důvěřovat)
Klíčové verše:
Ezdráš 3,12-13: Mnozí z kněží a levitů i představitelů rodů, starci, kteří viděli dřívější dům, dali
se do hlasitého pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však
radostně hlaholili, až se to rozléhalo. Radostný hlahol nebylo m ožno rozeznat od pláče lidu. Lid
totiž hlaholil tak mohutným hlaholem, že se to rozléhalo do daleka.
Ezdráš 4,4-5: „Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami jej odrazoval od stavby.
Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského krále Kýra až do
kralování perského krále Dareia.“
Ezdráš 6,12: „Bůh, který chce, aby tam přebývalo jeho jméno, ať zničí každého krále i národ,
který by vztáhl ruku a přestoupil tento výnos a zbořil by Boží dům v Jeruzalémě. Já, Dareios,
jsem vydal tento rozkaz. Ať je svědomitě prováděn!“
Nehemjáš 3,33-34: „Jakmile uslyšel Sanbalat, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozzlobil.
Vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto: „Do čeho se
to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat? Budou snad obětovat a dokončí to ještě
dnes? Oživí snad z hromad prachu kameny přepálené ohněm?“
Nehemjáš 4,3: „Modlili jsme se ke svému Bohu a stavěli proti nim na obranu stráže ve dne v
noci.“
Nehemjáš 6,9: „Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: „Upustí od díla a ono se neuskuteční.“
„Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“
1. list Petrův 3, 12-15 a: Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich
prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘ Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani
nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích.

Biblická fakta:
Obnova chrámu
Izraelci začali nejprve obnovili oltář Hospodinu a
přinesli zápalnou oběť Bohu, i když měli obavu
z okolních národů. Slavili také Svátek stánků.
Pak začali stavět základy chrámu pod vedením
Zerubábela, Jošuy, Kadmiela a potomci
Chenanadovi; na stavbu dohlíželi levité starší 20
let.
Když byl položen základ chrámu, kněží troubili,
chválili Hospodina. Ti, starší, co pamatovali
bývalý chrám, plakali (radostí).

Ovšem přišlo protivenství od nepřátelů
Benjamína a Judy – chtěli stavět s nimi. Ovšem
dle příkazu Kýra mohou stavět jen Izraelci.
Místní se pak snažili Židy od stavby a zastrašit je,
podpláceli rádce, aby jim dávali klacky pod nohy.
Pak dokonce přišlo udání, které nepřátelé
(kancléř Rechum, písař Šimšaj a další) zaslali králi
Xerxovi, i potom Artaxerxovi jako dopis o tom, že
Izraelci neoprávněně staví a že se chtějí vzbouřit.
Král Artaxerxes si dal zjistit, že skutečně dříve
Judsko bylo místem vzpoury a nechal zastavit
stavbu. Násilím tak byla stavba chrámu
zastavena na řadu let.
Za vlády krále Dareia byl poslán místodržícím
Tatenajem dopis o historii Izraelců, proč staví, jak
byli odvlečeni do zajetí, a nyní jim Bůh dovolil
vrátit se zpět a stavět Bohu chrám a že si to král
Dareios má dohledat.
Král Dareios Kýrův edikt vyhledá a zjistí, že
Izraelci mohou stavět. Dokonce odpůrcům
přikáže, aby stavitelům byli nápomocni a práce
se nezdržovala. Po dokončení chrámu lid slavil
Hod Beránka a Svátek nekvašených chlebů.

Obnova hradeb
Nehemjáš vede obnovu hradeb a prosí Boha o
pomoc při stavbě.
Každý z Izraelců staví kousek hradeb, osazují do
nich brány.

Proti stavbě se postaví někteří lidé, kterým se to
nelíbí: jsou to Sanbalat Chorónský, Tobiáš
Amónský a Gešem Arabský – uráží Izraelce, co že
se to snaží dělat, velmi se hněvají na to, že se
staví, uráží stavitele, posmívají se jim, pohrdají
jimi. Dokonce se domluví, že je napadnou.
Nehemjáš povzbuzuje Izraelce, aby se nebáli a
byli připraveni k boji. Izraelci musí vzít do jedné
ruce meč, aby bránili stavbu – polovina
pracovala na opravě, polovina držela zbraně
k obraně proti nepřátelům.
Prostý lid, co zůstal v Judsku, musel odvádět
dávky (poplatky) hodnostářům a knížatům a
neměli mnohdy ani na jídlo. Nehemjáš jde
příkladem a nebere místodržitelské dávky, ze
svého hostí ostatní hodnostáře.
Ti, co dělali protivenství nařkli Nehemjáše
s Izraelci, že chtějí udělat vzpouru proti
perskému králi. Nehemjáš řekl, že to je
samozřejmě lež (měli povolení od krále) a modlí
se k Bohu o sílu.
Hradby byly dokončeny za 52 dní – dílo
pocházelo přímo od Boha, proto se to podařilo
tak rychle.

Pro zvídavé:
➢ brány hradeb se jmenovaly: Ovčí, Rybná, Ješanská, Údolní, Hnojná, Studniční,
➢ chrám byl dostavěn v roce 515 př.n.l. (v šestém roce vlády krále Dareia)
➢ k zasvěcení chrámu bylo použito (obětováno) 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat + 12 kozlů za
oběť za hřích
➢ proti Izraelcům a jejich strachu při stavbě chrámu prorokovali Ámos a Zachariáš
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prvotní nadšení při obnově oltáře a položení základů chrámu vystřídalo protivenství místních
a zastavení stavby – Boží dílo vzhledem k tomu, že žijeme v hříšném světě, má i své nepřátele,
lidi, kteří mu nepřejí
radost starších, kteří viděli původní chrám – důkaz toho, že Bůh drží svůj slib – Bůh může
„vzkřísit“ i to, kde to vypadá, že už není naděje
lid stavící chrám se zasekl před protivenstvím a rezignoval na to, k čemu je Bůh přivedl zpět, až
proroci Agues a Zachariáš je museli napomenout, že si bydlí ve svých domech a Boží chrám je
nedokončen – jsem si vědom toho, že když Bůh mi něco ukáže udělat, že i kdyby se objevily
překážky, s Ním to zvládneme? Čemu dáváš v životě přednost? Tomu, co po tobě chce Bůh,
nebo svým vlastním plánům, věnuješ se budování svého „vlastního domu“
problémy a překážky v našem životě s Bohem jsou a budou, nežijeme v „křesťanské“ bublině,
ale důležité je neztratit ze zřetele Pána Boha, který vydal „povolení“ ke stavbě, který nás uvedl
do dané situace
nenechat se zastrašit těm, co Božímu dílu nepřejí – co Bůh připravil, to si také dotáhne do
konce
když dokončili chrám, byla obrovská radost – když děláme to, co po nás Bůh chce, nenecháme
se zastrašit překážkami (od druhých lidí), pak náš život bude naplněn radostí (která nemusí být
vždy provázena úsměvem)
na rozdíl od Zerubábela a ostatních, co stavěli chrám, Nehemjáš jako vedoucí obnovy hradeb,
když má protivenství, obrací se přímo k Pánu Bohu a volá jej o pomoc
Nehemjáš je příkladem i v tom, že nezneužívá svého vysokého postavení, ale jde lidu příkladem
stavitelé hradeb v čele s Nehemjášem musí čelit problémům opakovaně, a i když jsou pod
velkým tlakem, tak ví, že Hospodin je nad tím vším, je to jeho dílo a obnovu dokončí i přes
problémy – modlitba, volání k Bohu je řešení, když je ti úzko a nevíš kudy kam, Bůh vidí více
než ty
Bůh modlitbu slyšel a dopřál stavitelům hradeb i přes překážky velmi rychlou dostavbu (ani ne
2 měsíce) - Bůh zasahuje právě tam, kde jsou naše možnosti omezené, když jsme na věci slabí,
On je ochoten a schopen se za nás postavit

Souvislost s Novým zákonem: VÍTĚZSTVÍ NAD STRACHEM V KRISTU (1. list Petrův 3, 12-15 a)
1. list Petrův 3, 12-15 a: Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich
prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘ Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani
nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích.
Při obnově chrámu i hradeb byli Izraelci zastrašování, role Pána Boha byla znevažována. Strach hrál roli
v tom, že celé Boží dílo bylo zastaveno (v případě obnovy chrámu) a lidé si žili vlastním životem. Naproti
tomu Nehemjáš se při zastrašování obracel s lidem k Hospodinu, hledal u něj odvahu. Kolem nás,
v našem životě, se potkáme s řadou lidí a mnozí budou zlí, někteří se nám budou posmívat, co že to
děláme, proč Bohu věříme, budou se snažit zničit to, co Bůh chce v nás udělat. Apoštol Petr nás ve
svém listě vybízí, abychom neměli strach z lidí, kteří se nám budou posmívat, snad i škodit, a dokonce
je pravděpodobné, že nám bude i „uškozeno“. Nicméně Pán Bůh je nad tím vším a chce nám i přesto
všechno dát svou radost (blahoslavenství se dá překládat i jako radost). Nemusí jít o tu radost, kdy se
smějeme od ucha k uchu, ale pokud děláme Boží dílo, pak nemusíme propadat strachu z překážek,
které nám nepřítel klade pod nohy. Můžeme volat k Hospodinu o pomoc a on sám bude jednat. Když
budeme dělat dobré věci, to, co po nás Bůh žádá, pak se nemusíme ničeho bát. Strach může zabránit
mnohé radosti, a o to tomu Zlému jde. Aby náš život s Bohem nebyl radostný, a co více, aby nejlépe

umřel, podobně jako měli nepřátelé radost, když se stavba chrámu zastavila. Bůh je ale větší a tento
strach zahání. Strach nás nemusí děsit, pokud věříme v toho, který nám dal život a zjevil pro něho svůj
plán.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Stavba kostek jednou rukou – motiv stavby hradeb s tím, že ve druhé ruce drželi zbraně.
Úkolem dětí je co nejrychleji postavit věž z kostek jednou rukou za použití pouze dvou prstů (palce
a malíčku).
2. Poskládání hlavolamu – motiv položení základů chrámu. Úkolem dítěte bude poskládat obrazec
z několika částí (tvary vystřižené z kartonu ze hry „tertris“, jejichž složení dá dohromady obdélník.
3. Zbav protihráče „zbraně“ - motiv držení zbraně v jedné ruce a nebezpečí útoku nepřátel při
stavbě hradeb. Dva hráči drží každý v jedné ruce lžíci s pingpongovým míčkem (či jiným)
předmětem. Úkolem je shodit míček soupeři tak, že se může dotknout pouze ruky (dlaně), resp.
lžičky. Komu míček na lžičce zůstane, ten postupuje do dalšího kola.
4. Skládání dopisu – motiv dopisu, který poslali nepřátelé králi Artaxerxovi s tím, aby byla
zastavena stavba. Úkolem dětí je zprávu, která bude rozstříhaná (úsek s udáním je zapsán v knize
Ezdráš 4,12-16)
5) Hledání dopisu – motiv hledání dopisu králem Dareiem. Úkolem dítěte je najít několik částí
dopisu poschovávaného v místnosti a složit jej.
Obrázek druhého Izraelského chrámu zdroj WIKIPEDIA (volné dílo).

