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Jiří Valeš            

   

 
 
 

 
Texty z Bible:   Matouš 21: 33-46 

   Lukáš 18:9-14 
   Galatským 5:22-25 

 
Poznámky:            

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 
 
 
 

1. Stalo se vám někdy, že jste se domnívali, že někoho nebo něco vidíte a když 
jste přišli blíž, tak jste zjistili, že jste se mýlili? 
 
 
 

2. Dotkl se vás někdy někdo tím, že vám dal zpětnou vazbu nebo nastavil 
zrcadlo vašemu chování? Jak jste se cítili? Proč se vás to dotklo? 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. Kdo je kdo v tomto Ježíšově podobenství o zlých vinařích - Matouš 21:33-
46? (např. kdo je vinice, hospodář, zlí vinaři, dobří vinaři, poslové, hospodářův 
syn?)  

 
Přečtěte si texty Jan 15:1-8 a Galatským 5:22-25 
 

4. Co je tou „Boží úrodou“, kterou mají produkovat dobří vinaři? Kdo dává růst 
této „úrodě“ – odkud se bere?  

 
5. Proč je v církvi tak časté, že se lidé chovají pokrytecky? Předstírají, že mají 

rádi Boha, že mají rádi lidi kolem sebe, že jsou radostní, snaží se alespoň 
navenek vypadat zbožně, snaží se vypadat jako někdo, kdo nezápasí 
s hříchem a pokušeními. Proč se snažíme takto vypadat? Proč si myslíme, že 
bychom tak měli působit na své okolí? Jaký to má vliv na místní sbor a na to, 
jak církev vnímají nevěřící? 
 

6. Poznají podle vás lidé rozdíl mezi skutečnou a hranou láskou, mezi upřímnou 
a hranou zbožností? Vnímají lidé rozdíl mezi „skutečným a umělým ovocem“? 
Proč? Jak na to reagují? 

 
 
 

7. Jste ochotní být upřímní k Bohu? Říct Mu v modlitbě, jak na tom v životě jste? 
Říct Mu otevřeně co prožíváte, z čeho máte radost a co vás naopak trápí a co 
vás rozčiluje? Řekli jste Bohu o lidech, kteří vám „lezou na nervy“? Mluvili jste 
s Bohem o svých snech a plánech? 

 
8. Jsou ve vašem životě lidé, vůči kterým se neprojevuje z vaší strany ovoce 

Božího ducha? Jste ochotní nechat Boha, aby proměnil váš charakter a 
pomohl vám tyto vztahy změnit tak, abyste vůči lidem ve svém okolí 
projevovali opravdovou lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, 
věrnost, tichost a sebeovládání?  

 
JAK POUŽÍVAT TENTO MATERÍAL: TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM: 
1. Setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co tě v kázáni oslovilo. 
2. Setkání doma: odpověz si na položené otázky. 
3. Setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhými 

 
Sborové skupinky jsou určené všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím 
slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete na sborové 
nástěnce ve vestibulu. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také 
koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka.  
tel: 777 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com  
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