
Okruh témat a otázek se týká Neh 2. - 4. kapitoly. Na některé otázky se nedá úplně konkrétně 

odpovědět. Odpovědí není šablona. Spíše hledejte, jak správně postupovat a být otevření pro 

vedení Duchem svatým. Vyberte si něco ze seznamu a použijte to jako pracovní materiál. Určitě 

vás napadnou další otázky a témata.  

1.       Stalo se ti někdy, že jsi musel čekat na příhodný Boží čas? Jak jsi poznal ten Boží čas 

– kairos? Jak jsi to prožíval?  

2.       Jak prožíváš kariéru ve svém civilním zaměstnání? Máš možnost a šanci postoupit dál? 

Chceš postoupit dál a proč? Pracuješ poctivě s plným nasazením? Jsi v tomto ohledu 

světlem pro své kolegy a kolegyně?  

3.       Máš své místo a službu (úkol) na Boží stavbě – v Těle Kristově? Pokud ne, proč?  

4.       Jsi někomu vykazatelný, pokud máš službu?  

5.       Prožil jsi Boží povolání (vedení) do této služby, nebo jsi poslechnul nabídku služby od 

autority, nebo jsi viděl jen příležitost  a naplnil jsi chybějící službu?  

6.       Stalo se ti někdy, že jsi opustil službu v církvi z vlastní vůle (slezl jsi z oltáře vydanosti 

jako živá oběť)? Vrátil ses zpět, hledal sis jinou službu nebo jen ukončil?  

7.       Jak vnímáš hradby – strukturu obecenství? Cítíš se duchovně bezpečně nebo je potřeba 

hradby změnit – vylepšit?  

8.       Myslíš si, že jsou ve společenství sourozenci, kteří plní funkci „strážných“? Zdá se ti 

to dostatečné? Chybí ti služba proroka?  

9.       Diskutuj o hranicích – kde mají být, nastavení, potřeba hranic, posouvání hranic, 

důsledky posouvání hranic => krize(?)…  

10.   Duchovní zbraně – modlitby, Boží slovo. Napadly tě ještě nějaké další zbraně? Použil 

jsi někdy citaci Božího slova jako reakci na přímý útok zlého? Použil jsi biblické verše 

při rozhovoru nebo diskuzi s nevěřícími?...  

11.   Jaké jsou druhy modliteb jako duchovních zbraní? Jak se dají použit? Máš s tím 

zkušenosti?  

12.   Jsi ochoten (pokud tak nečiníš) alespoň občas jít na modlitební setkání? Když ne, co 

by tě motivovalo přijít na modlitební setkání? Jakou má prioritu u tebe modlitební 

setkání?  

13.   Zažil jsi, zažíváš útoky nevěřících na svoji osobu, rodinu, církev ve formě posměchu, 

pomluv, pošklebování, vyhrožování atd., podobně jak to dělali Sanbalat, Tobiáš a 

Gešem vůči Židům? Jak na to reagovat?  

14.   Osobní otázka – kde jsi duchovně nejzranitelnější (nejohroženější místo na hradbách)? 

Co s tím? Jakou máš prevenci? Zlepšuje se to?...  

 

http://2.-4.kapitoly/

