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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Dvanáctá kapitola Lukášova evangelia 

připomínání náhlosti Kristova druhého příchodu a aktuálnosti Božího 

soudu. Kdo bude Pán

otázky dvanácté kapitoly. Tvrdá a vážná slova Pána Ježíše nám tady ale 

také odhalují Boží milost, která se nám v

abychom byli připraveni na Pánův příchod. A třináctá kapitola, kterou dnes 

společně otevíráme je pokračováním Pánova vyučování

Jeruzaléma, ke kříži, k

Opakování: Zopakuj si hlavní body (osnovu) dvanácté kapitoly. 

nejvíce zaujalo v kázání na dnešní oddíl?

1. Přečti si třináctou kapitolu Lukáše. Jak navazuje na dvanáctou? 

Jaké zde nacházíme pojítka? Čím se naopak odlišuje od 

• Co je hlavním důrazem této kapitoly?

• Přečti si několikrát 
samostatných myšlenkových celků. 

• Jak tyto verše souvisí s

• Jak můžeme těmto veršům rozumět v
evangelia (zvláště veršů jako 

 

2. Verše 1-5 tvoří jeden celek, ačkoliv je ještě můžeme rozdělit na dvě 

části. Co je hlavním důrazem těchto veršů

• Jaké dvě části má tento oddíl?

• Jak bezprostředně navazuje na předchozí verše (
 

3. Ve verších 1-3 čteme o Pilátovi, který zavraždil nějaké Galilejce, 

když obětovali své oběti. Připomeň si, co víš o Pilátovi.

• Kdy se popisované události staly 
12,1.13.22.41.54)?
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 51, LK 

OTÁZKY KE STUDIU

Lukášova evangelia je plná Ježíšových varování a 

připomínání náhlosti Kristova druhého příchodu a aktuálnosti Božího 

Pánem nalezen bdělý a věrný? To jsou nejdůležitější 

kapitoly. Tvrdá a vážná slova Pána Ježíše nám tady ale 

také odhalují Boží milost, která se nám v nich zjevuje a vede nás k

abychom byli připraveni na Pánův příchod. A třináctá kapitola, kterou dnes 

společně otevíráme je pokračováním Pánova vyučování. Ježíš směřuje do 

Jeruzaléma, ke kříži, k dokončení díla vykoupení (Lk 9,51). 

Zopakuj si hlavní body (osnovu) dvanácté kapitoly. 

kázání na dnešní oddíl? 

třináctou kapitolu Lukáše. Jak navazuje na dvanáctou? 

Jaké zde nacházíme pojítka? Čím se naopak odlišuje od 

Co je hlavním důrazem této kapitoly? 

Přečti si několikrát verše 1-9. Pokus se je rozdělit na několik 
samostatných myšlenkových celků.  

Jak tyto verše souvisí s předchozím textem? 

Jak můžeme těmto veršům rozumět v kontextu celého Lukášova 
evangelia (zvláště veršů jako Lk 19,10)? 

tvoří jeden celek, ačkoliv je ještě můžeme rozdělit na dvě 

části. Co je hlavním důrazem těchto veršů? 

é dvě části má tento oddíl? 

Jak bezprostředně navazuje na předchozí verše (Lk 12,58

čteme o Pilátovi, který zavraždil nějaké Galilejce, 

když obětovali své oběti. Připomeň si, co víš o Pilátovi.

Kdy se popisované události staly (porovnej s verši

)? 
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K 13,1-9  

je plná Ježíšových varování a 

připomínání náhlosti Kristova druhého příchodu a aktuálnosti Božího 

To jsou nejdůležitější 

kapitoly. Tvrdá a vážná slova Pána Ježíše nám tady ale 

nich zjevuje a vede nás k tomu, 

abychom byli připraveni na Pánův příchod. A třináctá kapitola, kterou dnes 

. Ježíš směřuje do 

).  

Zopakuj si hlavní body (osnovu) dvanácté kapitoly. Co tě 

třináctou kapitolu Lukáše. Jak navazuje na dvanáctou? 

Jaké zde nacházíme pojítka? Čím se naopak odlišuje od 12. kapitoly? 

je rozdělit na několik 

kontextu celého Lukášova 

tvoří jeden celek, ačkoliv je ještě můžeme rozdělit na dvě 

Lk 12,58-59)?  

čteme o Pilátovi, který zavraždil nějaké Galilejce, 

když obětovali své oběti. Připomeň si, co víš o Pilátovi. 

verši 11,14.29.37.53; 
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• Pokus se zjistit více o vztahu Piláta a oněch Galilejců (
jakou událost se jedná -

• Jaké smýšlení můžeme rozpoznat za 

• Jak rozumíš Ježíšovu výroku z
 

4. Následující verše (v. 

ilustrací. Čím se liší od prvního příkladu?

• Existuje něco jako větší a menší hřích? Vysvětli.

• Jak tyto verše souvisí s Boží 

• V obou ilustracích Ježíš říká, že musíme činit pokání. Co to znamená? 
Vysvětli to, co nejlépe.  

 

5. V dalších verších (v. 6-

to je podobenství. Jaká podobenství jsme už 

• Ježíš toto podobenství nijak nevysvětluje. 

• Koho by mohl ilustrovat majitel vinice a koho vinař v
podobenství? 

• Kdo je fíkovník? 

• Jakou roli hraje ovoce v 

• Co můžeme z tohoto podobenství vyčíst o 
projevech? 

• Jak toto podobenství ukazuje na Boží spravedlnost (viz také souvislost 
s předchozími verši)? 

• Jaké souvislosti zde nacházíme s
nevěrných služebnících?

• Jak nám toto podobenství pomáhá por
činit pokání (viz předchozí verše)?

• Čti Lk 3,7-17, kde je kázání Jana Křtitele, a všimni si souvislostí. 
 

6. Vypiš si všechny věci z

spravedlnosti a Boží milosti

• Jaké nové věci o Bohu ses 

• Jaké nové věci o Božím pohledu na člověka? Jak to budeš uvádět do 
svého života? 
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Pokus se zjistit více o vztahu Piláta a oněch Galilejců (pokus se zjistit, 
- pozn. tato událost není zaznamenaná v Písmu

Jaké smýšlení můžeme rozpoznat za v. 2 (viz také J 9,2)? 

Jak rozumíš Ježíšovu výroku z verše 3? Jak bys ho vysvětlil? 

 4-5) obsahují tutéž myšlenku s trochu jinou 

ilustrací. Čím se liší od prvního příkladu? 

Existuje něco jako větší a menší hřích? Vysvětli. 

Boží spravedlností, příp. s Božím hněvem?

obou ilustracích Ježíš říká, že musíme činit pokání. Co to znamená? 
 

-9) Ježíš používá podobenství. Připomeň si, co 

to je podobenství. Jaká podobenství jsme už v Lukášovi četli?

Ježíš toto podobenství nijak nevysvětluje. Co tím chce říci? 

Koho by mohl ilustrovat majitel vinice a koho vinař v

 tomto podobenství? 

tohoto podobenství vyčíst o Boží milosti a jejích 

Jak toto podobenství ukazuje na Boží spravedlnost (viz také souvislost 

Jaké souvislosti zde nacházíme s příběhy dvanácté kapitoly o věrných a 
nevěrných služebnících? 

Jak nám toto podobenství pomáhá porozumět tomu, co to znamená 
činit pokání (viz předchozí verše)? 

, kde je kázání Jana Křtitele, a všimni si souvislostí. 

Vypiš si všechny věci z tohoto oddílu, které se týkají Boží 

a Boží milosti.  

Jaké nové věci o Bohu ses naučil z tohoto oddílu Písma? 

Jaké nové věci o Božím pohledu na člověka? Jak to budeš uvádět do 
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pokus se zjistit, o 
pozn. tato událost není zaznamenaná v Písmu)? 

 

trochu jinou 

Božím hněvem? 

obou ilustracích Ježíš říká, že musíme činit pokání. Co to znamená? 

řipomeň si, co 

Lukášovi četli? 

 

Koho by mohl ilustrovat majitel vinice a koho vinař v tomto 

Boží milosti a jejích 

Jak toto podobenství ukazuje na Boží spravedlnost (viz také souvislost 

příběhy dvanácté kapitoly o věrných a 

ozumět tomu, co to znamená 

, kde je kázání Jana Křtitele, a všimni si souvislostí.  

tohoto oddílu, které se týkají Boží 

Jaké nové věci o Božím pohledu na člověka? Jak to budeš uvádět do 


