
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

JSI SKUTEČNĚ KŘESŤAN? - LK 6,43-49  
Dvě podobenství o opravdovém křesťanství

 

43Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. 44Každý strom se 

pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. 45Dobrý člověk z dobrého 

pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce 

přetéká. 46Proč mne oslovujete `Pane, Pane´, a nečiníte, co říkám? 47Víte, komu se podobá 

ten, kdo slyší tato má slova a plní je? 48Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až 

položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl 

jím pohnout, protože byl dobře postaven. 49Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle 

nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, 

hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká." 

 

Shrnutí:   

To, co je skryté, se vždycky nakonec někde ukáže. Ať už je to ovoce našich 

úst, našich postojů nebo našeho jednání, které vyrůstá ze srdce nebo je 

to život pevně zakotvený v Pánu, postavený na stabilních základech 

zbožného života s Kristem.  

 

ÚVOD 
Na konci šesté kapitoly Lukáše jsou tři dvojpodobenství, která řekl Ježíš 

jako ilustraci ke svému předchozímu vyučování: 

a) O duchovní slepotě (v. 39-42) 

b) O duchovním ovoci (v. 43-46) 

c) O duchovních ________________ (v. 47-49)  

Celá šestá kapitola ukazuje na rozdělení lidí na dvě skupiny - ty, kdo milují 

Krista a poslouchají ho a ty, kdo se staví proti němu.  

 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 6,11; J 11,47-48.53; Lk 6,27-31;  
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1. POZNÁTE JE PO OVOCI (V. 43-46) 
Lidské srdce je převrácené a _________________ se podřídit Bohu.  

Je tady jasný vztah mezi stromem (lidským srdcem) a ovocem (jednáním 

a mluvením člověka).  Tento vztah nelze ničím zrušit ani změnit. Tento 

vztah také ukazuje na ______________________ křesťanské víry. 

Jestliže chceme nahlédnout do srdce druhého člověka, musíme se 

zaposlouchat do toho, co říká a jak to říká.  

Nejenom mluvení, ale také jednání a postoje člověka ukazují na to, jaké 

je jeho ___________________. 

Podle Slova je naprosto nezbytné také jednat! 

Nelze si užívat výhod Boží blízkosti a zároveň žít v neposlušnosti.  

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 7,15-20; Lk 6,22-23.26; Jr 42,5-6.20-21; Př 11,30; Př 12,14; Př 12,19; Př 

13,3; Mt 15,19; Lk 6,35-36; Jk 1,22-25; Žd 11,4.7.8.23; Ř 10,9;  

 

2. VYBUDUJ DOBRÉ ZÁKLADY (V. 47-49) 
 Dobré ovoce může vyrůstat jenom ze stromu s dobrými a hlubokými 

kořeny. Podobně lidský život může být postaven na dobrých a hlubokých 

základech.  

Pokud to tak je, potom takový člověk __________________. 

Tím dobrým základem, na kterém má být postavený lidský život je jedině 

Ježíš Kristus.  
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Ačkoliv jsou základy skryté pod povrchem, jejich existence se dříve nebo 

později vždycky projeví.  

 

 

 

 

  

Biblické odkazy:  

 1S 15,13; Ef 4,14 

 

ZÁVĚR  

 
1. _________________ nese ovoce a je stavitel.  

 

2. Jsou jenom _______________ druhy stromů a stavitelů. Není žádná 

střední cesta ani nic mezi tím.  

 

3. Obstojí jenom ten, kdo postaví svůj život na Kristu.  

 

4. Hodina zkázy je nevyhnutelná a NIKDO jí nemůže uniknout.  
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 6,43-49 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Joz 8 

 Po shromáždění budeme mít společně oběd.  

 

 

 

POZNÁMKA: 
Všechna kázání jsou nahrávána a nahrávky jsou k dispozici na webových 

stránkách. V případě potřeby je možné připravit CD s nahrávkou kázání 

(Jarda). 

 

 
 

 

 

 

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, 

spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se 

považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co 

jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 

Filipským 4,8-9 
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