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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Dvacátou kapitolu Lukášova evangelia 

konfrontací. Po Ježíšově triumfálním vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali 

jako zaslíbeného mesiášského krále (

když Ježíš vyhnal prodavače z

konečné snahy náboženských vedoucích Izraele zbavit se Ježíše Krista (

19,47; Lk 20,19). Ve dvacáté kapitole jsou tyto jejich snahy velmi zjevné. Jsou 

zde popsané tři velké konflikty 

20,1-19). Druhý konflikt je popsaný v

zástupnou otázkou je problém daně císaři (

konfliktem náboženským a hlavním problémem zde byla otázka vzkříšení (

20,27-40).  

Opakování: Co vás nejvíce oslovilo v

1. Přečtěte si celou dvacátou kapitolu Lukášova evangelia a dobře si 

všimněte její struktury. Pokuste se každou část pojmenovat vlastními 

slovy:   

a) v. 1-8 

b) v. 9-16 

c) v. 17-19 

d) v. 20-26 

• Vidíte nějakou souvislost mezi jednotlivými částmi tohoto textu? Jakou?

• Všimněte si všech souvislostí s
 

2. Konflikt je ve dvacáté kapitole všudypřítomný. Hned ve 

vidíme několik snah náboženských vedoucích v

vás tyto snahy vzbuzují představu o atmosféře v

• Proč nechtěli tito vůdcové Ježíše spustit 

• Jakými slovy byste popsali lidi, kteří byli za Ježíšem vysláni?

• Co tito lidé měli dělat? Proč?
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 75, LK 20

OTÁZKY KE STUDIU

Lukášova evangelia bychom mohli nazvat kapitolou 

konfrontací. Po Ježíšově triumfálním vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali 

jako zaslíbeného mesiášského krále (Lk 19,28-40), došlo k 

když Ježíš vyhnal prodavače z chrámu (Lk 19,45-48). Tento čin odstartoval 

konečné snahy náboženských vedoucích Izraele zbavit se Ježíše Krista (

Ve dvacáté kapitole jsou tyto jejich snahy velmi zjevné. Jsou 

zde popsané tři velké konflikty – první je o autoritě a týká se Jana Křtitele 

). Druhý konflikt je popsaný v našem textu a týká se politiky a 

zástupnou otázkou je problém daně císaři (Lk 20,20-26). Poslední konflikt byl 

konfliktem náboženským a hlavním problémem zde byla otázka vzkříšení (

nejvíce oslovilo v nedělním kázání z tohoto textu? 

Přečtěte si celou dvacátou kapitolu Lukášova evangelia a dobře si 

všimněte její struktury. Pokuste se každou část pojmenovat vlastními 

e) v. 27-40

f) v. 41-44

g) v. 45-47

Vidíte nějakou souvislost mezi jednotlivými částmi tohoto textu? Jakou?

souvislostí s předchozí kapitolou a vypište si je

Konflikt je ve dvacáté kapitole všudypřítomný. Hned ve 

vidíme několik snah náboženských vedoucích v Jeruzalémě. Jakou ve 

vás tyto snahy vzbuzují představu o atmosféře v Jeruzalémě?

Proč nechtěli tito vůdcové Ježíše spustit z očí? 

Jakými slovy byste popsali lidi, kteří byli za Ježíšem vysláni?

Co tito lidé měli dělat? Proč? 
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20,20-26  

bychom mohli nazvat kapitolou 

konfrontací. Po Ježíšově triumfálním vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali 

 velkému konfliktu, 

Tento čin odstartoval 

konečné snahy náboženských vedoucích Izraele zbavit se Ježíše Krista (Lk 

Ve dvacáté kapitole jsou tyto jejich snahy velmi zjevné. Jsou 

první je o autoritě a týká se Jana Křtitele (Lk 

našem textu a týká se politiky a 

). Poslední konflikt byl 

konfliktem náboženským a hlavním problémem zde byla otázka vzkříšení (Lk 

tohoto textu?  

Přečtěte si celou dvacátou kapitolu Lukášova evangelia a dobře si 

všimněte její struktury. Pokuste se každou část pojmenovat vlastními 

40 

44 

47 

Vidíte nějakou souvislost mezi jednotlivými částmi tohoto textu? Jakou? 

a vypište si je. 

Konflikt je ve dvacáté kapitole všudypřítomný. Hned ve verši 20 

Jeruzalémě. Jakou ve 

Jeruzalémě? 

Jakými slovy byste popsali lidi, kteří byli za Ježíšem vysláni? 
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• Jak byste popsali jednání těchto lidí? Jsou takoví lidé v
 

3. Další verš (v. 21) rozvíjí charakteristiky lidí z

verše snažili tito lidé dělat?

• Co se tady dovídáme z úst Pánových nepřátel?

• Jak nám to může pomoci v

křesťanství nebo bezchybnost Božího Slova?
 

4. Ve verších 22-25 je popsané jádro konfliktu. O co v

problém této daně tolik palčivý?

• Je otázka dávání daní císaři politická nebo náboženská? 

• Jak je v tomto světle postavená ve 
 

5. Verš 23 ukazuje Ježíše Krista v

Syna. Nepotřebuje, aby mu někdo něco říkal o druhých lidech. 

• V čem podle vás tkvěla záludnost této otázky?

• Jakým způsobem by mohli Krista pohnat před Piláta na základě odpovědi 

na tuto otázku? 
 

6. Ve verších 24-25 Ježíš řeší tuto otázku. Jak byste jednoduše popsali 

jeho řešení (jak by to mělo podle jeho odpovědi vypadat v

• Jaká je souvislost mezi císařovým a Božím? Proč tyto kategorie uvádí Ježíš 

pohromadě? 
 

7. Poslední verš (v. 26) našeho textu popisuje 

Co podle tohoto verše tito lidé prožívali?

• Co vás zaujalo na reakci těchto lidí? Jaká podle vás byla?

• Co tato jejich reakce vypovídá o jejich charakteru? Co o jejich motivaci?
 

8. Co nás tento text učí o 

křesťanském životě? 

• Které věci můžete aplikovat do svého života?
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Jak byste popsali jednání těchto lidí? Jsou takoví lidé v církvi i dnes? 

) rozvíjí charakteristiky lidí z v. 20. Co se podle tohoto 

verše snažili tito lidé dělat? 

úst Pánových nepřátel? 

Jak nám to může pomoci v diskuzi s lidmi, kteří popírají pravdivost 

křesťanství nebo bezchybnost Božího Slova? 

je popsané jádro konfliktu. O co v něm šlo? Proč byl 

problém této daně tolik palčivý? 

Je otázka dávání daní císaři politická nebo náboženská?  

tomto světle postavená ve v. 22? 

ukazuje Ježíše Krista v Jeho velikosti – jako skutečného Božího 

Syna. Nepotřebuje, aby mu někdo něco říkal o druhých lidech. 

čem podle vás tkvěla záludnost této otázky? 

Jakým způsobem by mohli Krista pohnat před Piláta na základě odpovědi 

Ježíš řeší tuto otázku. Jak byste jednoduše popsali 

jeho řešení (jak by to mělo podle jeho odpovědi vypadat v praxi)?

Jaká je souvislost mezi císařovým a Božím? Proč tyto kategorie uvádí Ježíš 

našeho textu popisuje reakci vyslanců velerady. 

Co podle tohoto verše tito lidé prožívali? 

Co vás zaujalo na reakci těchto lidí? Jaká podle vás byla? 

Co tato jejich reakce vypovídá o jejich charakteru? Co o jejich motivaci?

učí o Pánu Ježíši Kristu? Co se dozvídáme o 

Které věci můžete aplikovat do svého života? 
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církvi i dnes?  

. Co se podle tohoto 

lidmi, kteří popírají pravdivost 

něm šlo? Proč byl 

jako skutečného Božího 

Syna. Nepotřebuje, aby mu někdo něco říkal o druhých lidech.  

Jakým způsobem by mohli Krista pohnat před Piláta na základě odpovědi 

Ježíš řeší tuto otázku. Jak byste jednoduše popsali 

praxi)? 

Jaká je souvislost mezi císařovým a Božím? Proč tyto kategorie uvádí Ježíš 

reakci vyslanců velerady. 

Co tato jejich reakce vypovídá o jejich charakteru? Co o jejich motivaci? 

Co se dozvídáme o 


