2.3. 2014
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Čtení:

O společenství II.
Zápas o společenství

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.

1. Kdybyste měli dnes přirovnat křesťany k nějakému zvířeti, které by to bylo?
(Ve čtených textech jsou přirovnáváni k ovcím.)

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?
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?
4. Jsou nějaké oprávněné důvody pro opuštění místního sboru? Jsou nějaké
legitimní důvody pro opuštění stáda (Církve)?
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?
6. Co pro vás znamená žít ve spolovčenství (felowsheep) následovníků Ježíše
Krista?
7. Pomohlo vám ve vašem životě, že jste byli součástí spolovčenství? Jak?

8. Jak se mohu učit poslouchat „tichý hlas svého pastýře“ v rámusu tohoto
světa? (čtení Bible, modlitba, nechat Boha měnit můj charakter)
9. Jak mohu pomoct druhým lidem, aby následovali „hlas pastýře“ - Ježíše
Krista?

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

