
 

2.3. 2014                                       O společenství II.          

Daniel Jurčo              Zápas o společenství 

   

 
 
 

Čtení:  Ezechiel 34,6,10,22; Jan 10,2-3 

Vstupní ilustrace: 

Na stropu jednoho biskupství je obraz stáda a vlka. 

 

A:Dva texty: 

1. Mojžíšova 32,21-29 Jákobův zápas v Paniel. 

Skutky 20,28-29 Co se stane po odchodu apoštola. 

 

B: Kde je církev, co je církev, co nás drží spolu? 

Individualismus. Rozchod z minulostí a tradicí. Nezávislost, jen já. 

 

C: Potřebujeme se vydat na cestu objevování. 

Objevit důvěrný vztah s Pánem Bohem v disciplíně u Písma, na modlitbě, mít 

duchovní růst v církvi, chodit Duchem – měnit svůj charakter. 

 

Závěr: Kdo je dnes hrdina? 

To je ten, kdo je věrný na Božím díle, ten, kdo zůstává v církvi. 

Příběh věrné služby starého faráře z vesnice. 

 

 
 
 
 

Na úvod bych rád zdůraznil, že tento materiál pro vedoucí má sloužit ku 
pomoci vedoucím skupinek. Nemusíte se řídit předloženými otázkami, 
nemusíte je všechny projít a už vůbec nemusíte souhlasit s připojenými 
názory.  



 
1. Kdybyste měli dnes přirovnat křesťany k nějakému zvířeti, které by to bylo? 

(Ve čtených textech jsou přirovnáváni k ovcím.) 
Tato otázka má být na úvod k zamyšlení a pomoct lidem se trochu rozmluvit. 

Křesťané bývají často přirovnáváni v Bibli k ovcím. Proč? Je nějaké jiné zvíře, 
které by dnes vystihovalo to stejné? Jaké zvíře se vám vybaví jako první ve 
spojení s křesťany? (např. lenochod, těžkopádný medvěd, věrný pes, vlk, 
prasátko v bahně, kterému se nechce hnout z místa… kreativitě se meze 
nekladou). 

 
 

 
 

Přečtěte si text Jan 10,1-21 
 

2. Co se z tohoto Ježíšova podobenství dozvídáte o společenství (o církvi), o 
Ježíši, o vedení sboru, o tom, jak bychom měli žít naše životy? 

 
Ježíš používá ve svém 
podobenství obraz ovčince, 
pastýře a oveček. Na obrázku 
můžete vidět, jak v té době 
vypadal ovčinec. Býval to 
uzavřený prostor s jediným 
vchodem a v tom vchodu spal 
pastýř, anebo jeho pomocník. 
 
 
Pastýři v Izraeli chodí před 
ovcemi a ty jej následují. 

Často díky tomu, že 
naslouchají jeho hlasu, třeba 
tomu, že si zpívá. Proto je pro 

ovce velmi důležité, aby znaly hlas svého pastýře, protože pak se neztratí. K tomu 
dvě krátké ilustrace. 
 
Už v moderní době se jeden pastýř dostal do Jeruzaléma poblíž Jafské brány do 
běžného automobilového provozu. Šel před svými ovečkami a ty následovaly jeho 
tichý hlas i v tom všem rámusu, který produkovala okolní auta a lidé. To nás může 
vést k otázce, zda jsme schopní slyšet hlas našeho pastýře – Ježíše Krista i 
v rámusu dnešního světa. 
 
Druhá ilustrace – Čtyři beduíni spojili vždy na noc svá stáda do jedné ohrady. Tak, 

že se z nich stalo jedno stádo. Každé ráno pak přicházel postupně jeden beduín za 
druhým a začali volat své ovečky. Každého z těch čtyř beduínů následovaly jeho 



 
ovečky, které se oddělily od ostatních. Jsme schopní rozpoznat hlas svého pastýře 
od ostatních hlasů? Od falešných učitelů a učení, která nás chtějí svést na zcestí? 
Jak se můžeme bránit? 

 
3. Jan 10,16 – Co to pro vás znamená být jedním stádem s jedním pastýřem? 

Jaké to ve vás vyvolává pocity, že je to Ježíš, kdo určuje, kdo bude ve vašem 
stádě? 
 
Tato otázka směřuje k tomu, že si nevybíráme lidi, kteří budou v Církvi 
(přinejmenším by to tak nemělo být), ale že je do Církve přivádí sám Kristus? 
Jak to vnímáme? Jsme z toho nervózní? Vybírali bychom si raději sami?  

 
4. Jsou nějaké oprávněné důvody pro opuštění místního sboru? Jsou nějaké 

legitimní důvody pro opuštění stáda (Církve)?  
Smysl této otázky (třeba ale dojde k jinému závěru) je poukázat na to, že 
mohou být oprávněné důvody pro opuštění místního společenství (třeba 

falešné učení a další…) ale člověk nemůže opustit Církev – tělo Kristovo… 
protože pak by se stal ztracenou ovcí a lehkou kořistí pro Satana. 

 
Přečtěte si text Skutky 20,28-32 
 

5. Jaké instrukce dává Pavel starším? Co je jejich prvotní úkol? Na koho mají 
dávat pozor na prvním místě? 
 
Tato otázka má vést k povšimnutí, že Pavel nabádá starší, aby na prvním 
dávali pozor sami na sebe. Je důležité pro vedoucí – pastýře druhých, aby 
vždy v první řadě zůstali pod autoritou hlavního pastýře – Ježíše Krista. Pokud 
vedoucí sami věrně nenásledují Krista, pak vedou ovečky, kterou jdou za nimi 
špatnou cestou. 

 
6. Co pro vás znamená žít ve spolovčenství (felowsheep) následovníků Ježíše 

Krista? 
Směřování a této a následující otázky je k tomu, abychom si uvědomili na 
konkrétních zkušenostech našich a druhých (proto je dobré, aby se vedoucí 
pokusil rozmluvit členy skupinky, aby se podělili o své zkušenosti), že 
můžeme být vděční za společenství křesťanů. Zároveň ale je to vhodná 
chvíle i pro připomenutí různých úskalí, která spolužití v jednom ovčinci 
přináší a pokusit se najít nebo podělit o nějaké řešení, které pomáhá jak vyjít 
s druhými ovečkami, když do vás někdy vrazí. 

 
7. Pomohlo vám ve vašem životě, že jste byli součástí spolovčenství? Jak? 

Pokuste se být konkrétní. Uvést příklady z vlastního života. Klidně i velice 

praktické. 
 



 
 

 
 

 
8. Jak se mohu učit poslouchat „tichý hlas svého pastýře“ v rámusu tohoto 

světa? (čtení Bible, modlitba, nechat Boha měnit můj charakter) 
Časopis „Science“ v říjnu roku 2013 zveřejnil studii, podle které čtení 
kvalitních románů zlepšuje u lidí sociální schopnosti a především schopnost 
empatie. To, že čteme příběhy o druhých lidech, nám pomáhá jim rozumět. 
Stejně tak, pokud čteme Bibli, tak nám její četba pomáhá rozumět jejímu 
hlavnímu hrdinovi – Bohu. Pomáhá nám ujasnit si, co se mu líbí a co naopak 
nesnáší. Pomáhá nám to zjistit jaký je a co si přeje. Pokud čteme Bibli, 
modlíme se a necháváme Boha, aby proměňoval náš charakter k obrazu 
svému, pak jsme schopni lépe rozeznávat „tichý hlas“ pastýře i přes veškerý 
rámus okolního světa, který soutěží o naší pozornost. 
 

9. Jak mohu pomoct druhým lidem, aby následovali „hlas pastýře“ - Ježíše 
Krista? 

 
Jak můžete pomoct lidem kolem sebe lépe následovat „hlas pastýře“? Jak 
můžete některým sousedům, spolužákům, spolupracovníkům ukázat, že 
nějaký pastýř, kterého se vyplatí následovat, vůbec existuje? Jak můžete 
pomoct svým dětem, rodičům, manželovi, manželce, přátelům… pomoct lépe 
slyšet „Pastýřův hlas“? Jak prakticky je v příštím týdnu můžete vést a 
povzbuzovat k tomu, aby poznali lépe Boha? 
 

 

 
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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