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Biblické texty použité v kázání:  

 
Matouš 21:33-46 

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

 

 
 
 
 

1. Stalo se vám někdy, že jste se domnívali, že někoho vidíte, a když jste přišli 
blíž, tak jste zjistili, že jste se mýlili? 
Tato první otázka má sloužit k tomu, aby se lidé mohli podělit o nějaký svůj 
„nenáročný“ životní zážitek. Zároveň se k tomu pak otázky mírně vrací při 
řešení toho, že co na první pohled může vypadat jako láska, radost, 
trpělivost… může být nakonec je pouhou přetvářkou. 

 
 

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? 
Tato otázka reaguje na verš Matouš 21:45-46. Když velekněží a farizeové 
poznali, že Ježíš kritizuje je, tak Ho chtěli zabít. Jak reagujeme na kritiku my? 
Jsme schopní překousnout vlastní ego a zamyslet se nad ní? Nebo v nás 
vyvolává hněv a kazí náš vztah s tím, kdo nás kritizuje?  

 
 

 
 

 
3. Kdo je kdo v tomto Ježíšově podobenství o zlých vinařích – Matouš 21:33-46? 

vinice – Boží lid (Izajáš 5:7) 
hospodář – Bůh 
zlí vinaři – vůdci izraelského národa 
dobří vinaři – Církev  
poslové – proroci 
hospodářův syn – Ježíš Kristus 

 
 
 



 
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? 
Tato otázka vychází z verše Matouš 21:43, kde se ve Studijním překladu píše: 
„Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, 
který přináší jeho úrodu.“ Co to znamená nést dobrou úrodu? Výše uvedený 
text z Janova evangelia říká, že jediný způsob, jak můžeme produkovat hojné 
ovoce je napojit se na Krista!  
Pod ovocem, které máme nést a podle kterého nás bude Bůh – hospodář 
posuzovat je dle mého názoru, to co je uvedeno v Galatským 5:22-25 – Ovoce 
Božího Ducha. Jedná se o proměnu našeho charakteru, o proměnu našeho 
srdce, kdy zde uvedené „ctnosti“ jsou reakcí na život v Boží blízkosti a 
naplnění Duchem svatým. 
 

 
 

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. 
Z rozhovorů s nevěřícími jsem zjistil, že se církev pro mnohé stala místem, 
kde všichni, kdo tam chodí, jsou „svatí a bezchybní“. Jejich reakce pak je, že 
si musí nejdříve dát do pořádku svůj život, než budou moct přijít do sboru. 
Pokrytectví a přetvářka jsou dnes jedním z největších problémů církve, kdy 
tím, že málokdo je schopen přiznat své problémy a zápasy, tak tyto vyplavou 
na povrch, až když je příliš pozdě. 
Za takovýmto chováním lidí může mnohdy stát i upřímná snaha lidí o „zbožný 
život“. Pokud tento však produkují ze svých sil a ne na základě toho, že by 
nechali Boha proměňovat jejich charakter, vede to k přetvářce. 
 

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? 
Tato otázka vycházela z porovnání skutečného ovoce a umělého ovoce, které 
se používá v divadle jako rekvizita. Z dálky vypadají velmi podobně, ale čím 
jdeme blíž, tím víc začínáme vidět rozdíl. A pokud se do nich zakousneme, tak 
poznáme rozdíl zcela určitě. Stejně tak lidé poznají tím víc, čím nám jsou blíž, 
rozdíl mezi upřímnou a předstíranou láskou, upřímnou nebo hranou radostí. 
 
 

 



 
 

 
 

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? 
„Představte si, že vstoupíte do velkého obchodního centra, kde jste nikdy 
předtím nebyli. Co budete hledat první? Plánek. A když ho nejdete, budete 
očima přejíždět po všech těch mnohoúhelnících a číslech, dokud nenajdete, 
co hledáte. Co to je? Červený puntík s textem „Nacházíte se zde“. 
Potřebujete vědět, kde se nacházíte – až pak můžete hledat svou cestu 
bludištěm různých značek na plánku či výloh v nesčetných chodbách. Kdesi 
hluboko v sobě víte, že je lepší zjistit, kde jste, určit svou polohu, než začnete 
hledat, kam vlastně chcete jít. 
S duchovním putováním je to stejné. Musíme vědět, kde jsme, než se budeme 
snažit dostat se tam, kde bychom být měli.“ 
(CRABB, Larry. Modlitba: Důvěrný rozhovor s Bohem. Praha: Návrat domů, 
2010. s.88 ISBN 978-80-7255-225-2) 
Mnohdy je dobré začít svou modlitbu tím, že zcela upřímně řekneme Bohu, jak 
na tom jsme a jaké jsou naše upřímné pocity a vztahy s druhými lidmi. Je to 
dobrý první, krok k tomu, aby Bůh mohl začít pracovat na proměně našeho 
charakteru a našich vztahů. 

 
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? 
Někdo moudrý jednou řekl: „Člověk nikdy nebude v životě spokojenější, než 
jsou jeho vztahy.“ Jako lidé máme potřebu mít v pořádku své vztahy – 
s Bohem, v rodině, v práci. Ve všech těchto vztazích by se mělo projevovat 
ovoce Božího ducha. Tato otázka nabízí možnost, v kombinaci s předcházející 
otázkou“, podívat se na svůj život, udělat si na modlitbě malou inventuru svých 
vztahů a napsat si jména několika lidí, vůči kterým se nám nedaří projevovat 
upřímně ovoce Božího ducha. Modleme se za to, aby nám Bůh pomohl vůči 
těmto lidem vyčistit náš vztah od jakékoliv přetvářky, zloby, závisti, opovržení, 
povýšenosti… a nahradit tento postoj postojem, který by do toho vztahu vnášel 
ovoce Božího ducha. 
 

 
 
 

 



 
 

 
  

 
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  
  
 

mailto:skupinky.cbostrava@gmail.com

