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OTÁZKY KE STUDIU
Seznámili jsme se s Nehemjášem,
mužem modlitby a činu. Základem
Nehemjášova života byla modlitba a Boží
Slovo. Takto čerpal moudrost od Boha a
hned ji také používal v praxi.

z Nehemjášova jednání
můžeme poučit dnes? Co nám to říká o
našem plánování? A co o přístupu
k řešení problémů?

1. Jaké vlastnosti Nehemjáše nám

•

Co můžeš plánovat ohledně svého
duchovního růstu?

•

Jaké věci máme plánovat pro růst
sboru?

odhalují první dvě kapitoly knihy
Nehemjáš?
•

5. Jak se

Čím jsou pro tebe inspirativní?

2. Přečti si Neh 2,11-3,32 a popiš
každý oddíl jedním slovem (zkus
vymyslet slova začínající stejným
písmenem J).

6. Čti v. 2,17-18. Jakým způsobem
naložil Nehemjáš s informacemi, které
získal během svého průzkumu?
•

a) 2,11-18
b) 2,19-20
c) 3,1-32

Potřebujeme moudrost, abychom
uměli dobře využít i tu nejobyčejnější
věc (informaci) k Boží slávě. Modli se
za moudrost „sestupující shůry“ (Jk 3,
17).

7. Ve v. 2,19-20 se Nehemjáš setkal

3. První tři dny Nehemjášova pobytu
v Jeruzalémě byly zvláštní (v. 2,11-16).
Jak bychom je mohli charakterizovat?
•

Kdo je podle v. 2,11 autorem knihy
Nehemjáš?

•

Bůh vložil Nehemjášovi do srdce
nějaký plán (v. 12). Z předchozích
veršů zjisti, co to bylo za plán, kdy to
Bůh udělal a za jakých okolností.

•

Co budeš dělat pro to, abys poznal
Boží plán pro svůj život?

4. Nehemjáš si podržel svůj plán
v tajnosti (v. 2,13.16). Proč to udělal?
K vysvětlení použij také Př 12,23;
14,8; 18,2; 21,5; 30,32.
•

Proč Nehemjáš dělal průzkum tajně,
v noci (2,13)?

•

Na co se soustředil při svém
průzkumu? Jak to vypovídá o jeho
záměru?

s protivenstvím. Jaká byla jeho reakce
(v. 20)? Na jaké vlastnosti ukazuje tato
odpověď?

8. V Neh 3,1-32 čteme o rozdělení
práce. Proč je jako první uveden
velekněz (v. 1)? Co nám to říká o
skutečném duchovním vedení?
•

Srovnej to s v. 3,5. Jak budeš
postupovat, když se setkáš s takovými
lidmi v církvi?

9. Duchovní

práce
není
pro
specialisty, ale je výsadou Božího lidu.
Co se můžeme naučit ze 3. kapitoly o
budování Kristova Těla (srov. s 1 K 12
a Ef 4, 7-16).
•

Jaké principy ohledně organizace
práce můžeme vzít z tohoto oddílu?

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, biblecz@seznam.cz; www.BibleCz.org
Copyright © 2005 Biblické společenství křesťanů

