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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Ježíš směřuje do Jeruzaléma ke svému cíli, jímž je kříž. Na své cestě 

prochází mnoha městy a vesnicemi v

blížícím se Božím království a volá lidi k

všimnout od začátku třinácté kapitoly Lukáše. Vedle toho také Ježíš 

neustále varuje náboženské lidi, aby nestavěli na svém náboženství, ale 

aby nesli ovoce, které ukazuje na to, že činí pokání. To je patrné 

z podobenství o neplodném fíkovníku (

soužené ženy v nějaké synagoze (

poukazuje na svou smrt v

Opakování: Připomeň si hlavní myšlenky 

zaujalo v kázání na tento 

1. Třináctou kapitolu můžeme 

Pojmenuj každou z

jednotlivé části spojuje.

a) v. 1-5 

b) v. 6-9 

c) v. 10-17 

d) v. 18-19 
 

2. Verše 22-30 popisují znovu Ježíše na cestě. Podívej se do 

všimni si, co Ježíš během celé své cesty neustále dělá. 

s kontextem celé 13. kapitoly?

• Ve verši 23 je otázka nějakého 
stojí? Odpovídá Ježíš na tuto otázku?

 

3. Ve verších 24-27

Kapitoly. Vypiš si alespoň některé z

• Nezapomeň, že tato Ježíšova slova jsou odpovědí na otázku z
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 53, LK 1

OTÁZKY KE STUDIU

Ježíš směřuje do Jeruzaléma ke svému cíli, jímž je kříž. Na své cestě 

prochází mnoha městy a vesnicemi v Judsku i v Galileji. 

blížícím se Božím království a volá lidi k pokání. Toho si můžeme dobře 

šimnout od začátku třinácté kapitoly Lukáše. Vedle toho také Ježíš 

neustále varuje náboženské lidi, aby nestavěli na svém náboženství, ale 

aby nesli ovoce, které ukazuje na to, že činí pokání. To je patrné 

podobenství o neplodném fíkovníku (Lk 13,6-9), stejně jako při uzdravení 

nějaké synagoze (Lk 13,10-17). V 

poukazuje na svou smrt v Jeruzalémě. 

Připomeň si hlavní myšlenky třinácté kapitoly

tento oddíl? 

Třináctou kapitolu můžeme rozdělit na několik samostatných částí. 

Pojmenuj každou z nich svými slovy a potom si napiš, co tyto 

jednotlivé části spojuje. 

e) v. 20-21 

f) v. 22-30 

g) v. 31-33 

h) v. 34-35  

popisují znovu Ježíše na cestě. Podívej se do 

všimni si, co Ježíš během celé své cesty neustále dělá. 

kontextem celé 13. kapitoly? 

Ve verši 23 je otázka nějakého neznámého člověka. Co za touto otázkou 
stojí? Odpovídá Ježíš na tuto otázku? 

27 je celá řada souvislostí s vyučováním ze 12. 

Kapitoly. Vypiš si alespoň některé z těchto souvislostí.

Nezapomeň, že tato Ježíšova slova jsou odpovědí na otázku z
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13,22-35  

Ježíš směřuje do Jeruzaléma ke svému cíli, jímž je kříž. Na své cestě 

Galileji. Všude šíří zvěst o 

pokání. Toho si můžeme dobře 

šimnout od začátku třinácté kapitoly Lukáše. Vedle toho také Ježíš 

neustále varuje náboženské lidi, aby nestavěli na svém náboženství, ale 

aby nesli ovoce, které ukazuje na to, že činí pokání. To je patrné 

tejně jako při uzdravení 

 tom všem stále 

třinácté kapitoly. Co tě nejvíce 

rozdělit na několik samostatných částí. 

nich svými slovy a potom si napiš, co tyto 

popisují znovu Ježíše na cestě. Podívej se do v. 22 a 

všimni si, co Ježíš během celé své cesty neustále dělá. Jak to souvisí 

neznámého člověka. Co za touto otázkou 

vyučováním ze 12. 

těchto souvislostí. 

Nezapomeň, že tato Ježíšova slova jsou odpovědí na otázku z v. 23. 
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• Jak tady Ježíš popisuje spasení?

• Čti J 10,9. Jak nám tento text může pomoci lépe pochopit text z

• Jak máme rozumět slovu „snažte se“ v
spasení z milosti? 

• Které věci zdůrazňují verše 25

kteří zůstanou venku, za zavřenými dveřmi.

• Na jaké věci spoléhali lidé, kteří zůstali venku?

• Jak bychom mohli tyto lidi 

• Co nás tyto verše učí o charakteru Pána Ježíše Krista?
 

4. V následujících verších (

zavřenými dveřmi). Jak vypadá podle tohoto popisu?

• Kdo všechno je v tomto království?

• Co tam lidé dělají? 

• Jak souvisí v. 30 s Božím královstvím a naším textem? Jak mu rozumíš?
 

5. Další verše (v. 31-33) vnášejí do Ježíšov

Vypadá to, jako kdyby byl najednou Ježíš přerušen 

jeho osoby? Jak bys to vysvětlil?

• Proč farizeové varovali Ježíše (viz např. 

• Jak si máme vysvětlovat Ježíšovu odpověď z

• Proč Ježíš nazývá Heroda liškou?
 

6. Poslední dva verše našeho textu (

něco více z charakteru Pána Ježíše. Co se z

• Všimni si důvodu, který Ježíš uvádí ve 
srdci? 

• O jakých událostech se mluví ve 
 

7. Co nového o Božím království ses naučil z

charakteru Pána Ježíše Krista?

• Jaké věci můžeš (a budeš) aplikovat do svého každodenního chození 
s Pánem Bohem? 
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Jak tady Ježíš popisuje spasení? 

. Jak nám tento text může pomoci lépe pochopit text z

Jak máme rozumět slovu „snažte se“ v kontextu biblického učení o 

verše 25-27? Vypiš si seznam charakteristik lidí, 
kteří zůstanou venku, za zavřenými dveřmi. 

Na jaké věci spoléhali lidé, kteří zůstali venku? 

lidi popsat v dnešním kontextu? 

Co nás tyto verše učí o charakteru Pána Ježíše Krista? 

následujících verších (v. 28-30) je popsáno Boží království (za 

zavřenými dveřmi). Jak vypadá podle tohoto popisu? 

tomto království? 

Božím královstvím a naším textem? Jak mu rozumíš?

) vnášejí do Ježíšova vyučování nový prvek. 

Vypadá to, jako kdyby byl najednou Ježíš přerušen - v zájmu ochrany 

jeho osoby? Jak bys to vysvětlil? 

Proč farizeové varovali Ježíše (viz např. J 5,18; J 7,19; J 8,40

Jak si máme vysvětlovat Ježíšovu odpověď z veršů 32-33? 

Ježíš nazývá Heroda liškou? 

Poslední dva verše našeho textu (v. 34-35) nám znovu odhalují 

charakteru Pána Ježíše. Co se z těchto veršů dovídáme?

Všimni si důvodu, který Ježíš uvádí ve verši 34. Co nám to říká o lidském 

O jakých událostech se mluví ve verši 35? 

Co nového o Božím království ses naučil z tohoto oddílu? Co o 

charakteru Pána Ježíše Krista? 

Jaké věci můžeš (a budeš) aplikovat do svého každodenního chození 
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. Jak nám tento text může pomoci lépe pochopit text z Lukáše? 

kontextu biblického učení o 

charakteristik lidí, 

) je popsáno Boží království (za 

Božím královstvím a naším textem? Jak mu rozumíš? 

a vyučování nový prvek. 

zájmu ochrany 

18; J 7,19; J 8,40)? 

) nám znovu odhalují 

těchto veršů dovídáme? 

. Co nám to říká o lidském 

tohoto oddílu? Co o 

Jaké věci můžeš (a budeš) aplikovat do svého každodenního chození 


