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OTÁZKY KE STUDIU
V předchozích kapitolách jsme viděli, jak
1. Izraelci viděli Boží dobrotu a
milosrdenství (8. kap.). 2. Porozuměli také
tomu, že jsou hříšní před Bohem a že byli a
jsou nevěrní Bohu a vyznali tento hřích
Bohu (9. kap.). 3. Přišli s roztrženým
srdcem, v lítosti a v opravdovém pokání
(kap. 9.). A konečně 4. obnovili svoji
poslušnost Bohu (kap. 10-11).

•

•

Podle
čeho
můžeš
rozpoznat
připraveného služebníka v církvi?

1. Čti

•

Prostuduj následující nz texty a napiš
seznam toho, co je úkolem vedoucích
v církvi. Sk 6,1-6; Sk 20, 29- 35; 1Te
5,12; 1Tm 5,17; Tt 1,9; Žd 13,17; 1Pt
5,2-3.

•

Jsou tvoji vedoucí v církvi tvojí
radostí? Proč ano, proč ne? Co s tím
uděláš?

Neh 12,27-30. Co bylo
důvodem svolání levitů z celého Izraele
do Jeruzaléma?
•
•

Jak souviselo posvěcení hradeb
s radostí (k vysvětlení použij také Neh
8,10)?
Proč museli očistit sebe a také lid a
hradby a brány (v. 30)? Jak můžeme
tento princip přenést do současnosti?

2. Izraelci

uspořádali
slavnost
s průvodem
(12,
31-42).
Jaké
charakteristiky měl jejich zpěv (v. 42)?

•

Zpíváš Pánu se vším nasazením, takže
se to rozléhá do daleka?

3. Jejich vděčnost ale nezůstávala jen u
slov. K čemu dalšímu je vedla (v. 43)?
Co bylo podle tohoto verše důvodem
jejich radosti?
•

Jak se tato jejich radost projevila?

•

Jak projevuješ poslušnost nz příkazu
radovat se stále (Fp 4,4)?

4. Neh 12,44-45 nám ukazuje ještě
další důvod radosti. Co bylo tímto
důvodem? Vysvětli to.
•

Co to znamená,
připravení?

že

levité

•

Jsi připravený sloužit Bohu a druhým?
Jak konkrétně?
Kdy myslíš, že je křesťan připravený
sloužit (viz. také Ef 6,15)?

5. Levité byli radostí Izraelců, protože
dobře sloužili Pánu (v. 46-49). Jaký to
mělo praktický dopad podle v. 47?

6. Jaká

je
tvoje
zodpovědnost
k takovým služebníkům podle našeho
textu? K odpovědi prostuduj také Ga
6,6-7; 1Te 5,12 a Žd 13,17.
•

Jaké je tvoje dávání? Jsi zodpovědný a
raduješ se ze svých služebníků a
z dávání (2K 9,7) nebo je tvoje dávání
neosobní „z povinnosti“?

7. V centru uctívání Božího lidu byl
Bůh sám. Židé Ho uctívali zpěvem a
hudbou, a oběťmi. Čti Neh 13,1-3.
Jakými dalšími dvěma způsoby ještě
Izraelci uctívali Pána Boha?
•

Co znamená oddělení se od nepřátel
Božího lidu (v. 13,2-3)? Odpověz
s použitím 2J 8-11 a Ju 22.

8. Co tě v tomto oddíle nejvíce oslovilo
a jak to budeš uvádět do praxe?

byli
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