


OBNOVA



OBNOVA
----------------------------------

✓ NADŠENÍ
✓ ZANÍCENÍ
✓ ZÁPAL



BUDEŠ-LI V ČAS SOUŽENÍ LIKNAVÝ, BUDEŠ SE 
SVOU SILOU V ÚZKÝCH.                      PŘÍSLOVÍ 24:10

OBNOVA
----------------------------------

✓ NADŠENÍ
✓ ZANÍCENÍ
✓ ZÁPAL
----------------------------------

x LHOSTEJNOST
x VLAŽNOST
x LIKNAVOST



STAVĚLI JSME HRADBY DÁLE, BYLY JIŽ Z POLOVINY HOTOVY, 
PROTOŽE LID BYL SRDCEM PŘI PRÁCI.                          Neh 3:38

OBNOVA 
ZA NEHEMJÁŠE





50 let



50             20 let

(6 – 10 – 4)



50             20 let

(6 – 10 – 4)



50                20            60 let                 

(6 – 10 – 4)



50                20            60 let                 

(6 – 10 – 4)



(6 – 10 – 4)

50                20            60                         13 let



OBNOVA
---------------------

PŘEKÁŽKY:
➢ zastrašit
➢ pohanět
➢ sebrat sílu
➢ sebrat naději

2:10 Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tóbijáš, ten 

amónský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, 

komu jde o dobro synů Izraele. 2:19 ... vysmívali se nám. S 

pohrdáním nám říkali: "Do čeho se to pouštíte? Chcete se 

bouřit proti králi?„ 4:2 Vzájemně se smluvili, že vytáhnou 

proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek.



OBNOVA
---------------------

PŘEKÁŽKY:
➢ zastrašit
➢ pohanět
➢ sebrat sílu
➢ sebrat naději
➢ vyvolat zmatek
➢ zastavit a zničit

2:19 ... vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali: "Do čeho 

se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?„ 4:2 Vzájemně 

se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v 

něm vyvolají zmatek.  4:5 Naši protivníci říkali: "Nic 

nepoznají a nic nepostřehnout, dokud mezi ně nevtrhneme. 

Pobijeme je a to dílo překazíme."



OBNOVA
---------------------

PŘEKÁŽKY:
➢ zastrašit
➢ pohanět
➢ sebrat sílu
➢ sebrat naději
➢ vyvolat zmatek
➢ zastavit a zničitVZÍT RADOST A POKOJ



OBNOVA
---------------------

JAK OBSTÁT?
➢ v Boží síle

Neh 2:20 Nato jsem jim odpověděl a řekl: "Sám Bůh nebes 

způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci.

Izajáš 54:17 Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká 

se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, 

usvědčíš ze svévole. 



OBNOVA
---------------------

JAK OBSTÁT?
➢ v Boží síle
➢ bok po boku 

(týmová práce)



OBNOVA
---------------------

JAK OBSTÁT?
➢ v Boží síle
➢ bok po boku 

(týmová práce)
➢ stavět a bojovat

4:10 Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina 

mých lidí, zatímco druhá polovina byla ozbrojena kopími, 

štíty, luky a pancíři. Velmožové stáli při celém domě judském. 

11 Ti, kdo stavěli hradby, nosiči břemen i nakladači, 

pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň.



OBNOVA
---------------------

JAK OBSTÁT?
➢ v Boží síle
➢ bok po boku 

(týmová práce)
➢ stavět a bojovat
➢ strážci a trubači 

- nebýt zaskočen

2:12 Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech a 

tak stavěli, a vedle mne stál trubač. 13 Řekl jsem šlechticům, 

představenstvu a ostatnímu lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a 

my jsme rozděleni po hradbách daleko od sebe. 

14 Uslyšíte-li z některého místa zvuk polnice, shromážděte 

se tam k nám. Náš Bůh bude bojovat za nás."



OBNOVA
---------------------

JAK OBSTÁT?
➢ v Boží síle
➢ bok po boku 

(týmová práce)
➢ stavět a bojovat
➢ strážci a trubači 

- nebýt zaskočen
UDRŽET SI RADOST A POKOJ



OBNOVA
---------------------

JAK OBSTÁT?
➢ v Boží síle
➢ bok po boku 

(týmová práce)
➢ stavět a bojovat
➢ strážci a trubači 

- nebýt zaskočen

SRDCE U DÍLA

+ BOŽÍ POSILA



(6 – 10 – 4)

50                20            60                         13 let

HRADBY BYLY DOKONČENY 

ZA 52 DNÍ                Neh 6:15


