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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Za pomoci zrádce Jidáše zatkli Ježíše v

nevoli velekněží a zákoníků, kteří nechtěli, aby byl Ježíš zatčen během svátků 

(Mk 14,2). Pán své učedníky trpělivě připravoval na své zatčení i na svou 

popravu (Lk 22,37). S 

že ho nakonec všichni opustí. Ale modlil se za ně, a proto věděl, že jejich 

selhání je jenom dočasné. Sám Petr bude nakonec posilovat ostatní ve víře 

(Lk 22,32). Učedníci ho opustili, Petr 

sám se svými vrahy.   

Opakování: Co pro 

Které věci jste hned mohli aplikovat do svého života?

1. Přečtěte si závěr 22. kapitoly, kde je popsáno Ježíšovo ponížení a 

výslech před veleradou a staršími. 

proroctví o Božím služebníkovi (čti 

• Přečtěte si ještě jednou celý příběh zrady, zatčení, zapření a zmučení 

Pána (Lk 22,47-71
zdůrazňuje? 

• Všimněte si, jak se ve druhé polovině 22. kapitoly 

Lukášova evangelia
 

2. Ježíš je tupen a posmíván (

kteří bili Pána a posmívali se mu 

ještě před chvílí nacházel (

• Přemýšlejte, co všechno se skrývalo za posměchem, kterému byl Pán 

vystaven (viz také 

• Pokuste se s pomocí ostatních evangelií sestavit události z

poloviny Lk 22 tak, jak šly pravděpodobně za sebou (viz. 

Mk 14,43-15,1). 
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 86, L
OTÁZKY KE STUDIU

Za pomoci zrádce Jidáše zatkli Ježíše v Getsemanské zahradě. Stalo i přes 

nevoli velekněží a zákoníků, kteří nechtěli, aby byl Ježíš zatčen během svátků 

). Pán své učedníky trpělivě připravoval na své zatčení i na svou 

 Petrem mluvil o Petrově zapření (Lk 22,31

že ho nakonec všichni opustí. Ale modlil se za ně, a proto věděl, že jejich 

selhání je jenom dočasné. Sám Petr bude nakonec posilovat ostatní ve víře 

). Učedníci ho opustili, Petr ho několikrát zapřel a Ježíš zůstal sám 

 

pro vás bylo nejtěžší k porozumění v 

Které věci jste hned mohli aplikovat do svého života? 

závěr 22. kapitoly, kde je popsáno Ježíšovo ponížení a 

výslech před veleradou a staršími. Začíná se naplňovat Izajášovo 

proroctví o Božím služebníkovi (čti Iz 53).  

Přečtěte si ještě jednou celý příběh zrady, zatčení, zapření a zmučení 

71). Jak spolu jednotlivé příběhy souvisí? Co Lukáš 

Všimněte si, jak se ve druhé polovině 22. kapitoly 

ova evangelia (Lk 1,1-4; 19,10). 

Ježíš je tupen a posmíván (Lk 22,63-65). Všimni si, kdo byli ti lidé, 

kteří bili Pána a posmívali se mu – J 18,18. Kdo se mezi těmito lidmi 

ještě před chvílí nacházel (Lk 22,55)? 

Přemýšlejte, co všechno se skrývalo za posměchem, kterému byl Pán 

vystaven (viz také Mk 14,65; Mt 26,67-68). 

pomocí ostatních evangelií sestavit události z

poloviny Lk 22 tak, jak šly pravděpodobně za sebou (viz. 
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LK 22,63-71 

Getsemanské zahradě. Stalo i přes 

nevoli velekněží a zákoníků, kteří nechtěli, aby byl Ježíš zatčen během svátků 

). Pán své učedníky trpělivě připravoval na své zatčení i na svou 

Lk 22,31-34). A věděl, 

že ho nakonec všichni opustí. Ale modlil se za ně, a proto věděl, že jejich 

selhání je jenom dočasné. Sám Petr bude nakonec posilovat ostatní ve víře 

ho několikrát zapřel a Ježíš zůstal sám – 

 nedělním kázání? 

závěr 22. kapitoly, kde je popsáno Ježíšovo ponížení a 

Začíná se naplňovat Izajášovo 

Přečtěte si ještě jednou celý příběh zrady, zatčení, zapření a zmučení 

Jak spolu jednotlivé příběhy souvisí? Co Lukáš 

Všimněte si, jak se ve druhé polovině 22. kapitoly naplňuje záměr 

). Všimni si, kdo byli ti lidé, 

. Kdo se mezi těmito lidmi 

Přemýšlejte, co všechno se skrývalo za posměchem, kterému byl Pán 

pomocí ostatních evangelií sestavit události z druhé 

poloviny Lk 22 tak, jak šly pravděpodobně za sebou (viz. Mt 26,48-27,1; 
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3. Verše 66-67a zaznamenávají

Pána ptali? Proč? Chtěli slyšet jeho 

• Jaký měl celý ten výslech 

• Co jim o sobě Ježíš řekl již dříve (viz např. 

Lk 19,37-40 + najdi ještě nějaká další místa)?
 

4. Další verše (v. 67b-69) jsou Ježíšovou 

zákoníků. Odpověděl jim na jejich otázku? Proč ano a proč ne?

• S čím Ježíš konfrontuje své vyšetřovatele podle 

• Na co odkazují Pánova slova z

• Jak rozumíte slovům z

myšleno doslovně? Pokud ne, tak kdy by měla ta chvíle nastat (viz 

2,29-32; Sk 7,54-58; Ef 1,20
 

5. V následujícím verši (v. 70a

pochopili, o čem Pán mluví. Jak se to v

• Proč je tolik pohoršovala myšlenka Božího Syna? 

• Jsou dnes také lidé, kteří by mohli být touto myšlenkou pohoršováni? 

Kteří? Jak jim můžeme zvěstovat Krista a evangelium?
 

6. Ve druhé polovině 70. verše (

Pánova odpověď tak úžasná?

• K čemu tato odpověď znovu směřovala ve vztahu k
 

7. Poslední verš našeho oddílu (

V podstatě shrnují to, oč jim šlo celou dobu. Co to bylo?

• Skoro paradoxně odpovídají skoro stejně jako Pán 

– o jaký rozdíl se jedná?
 

8. Co nás tento oddíl učí o 

Kristu? 

• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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zaznamenávají otázku Ježíšových věznitelů. Na co se 

Pána ptali? Proč? Chtěli slyšet jeho odpověď? 

celý ten výslech smysl? Co vlastně chtěli zjistit? 

Co jim o sobě Ježíš řekl již dříve (viz např. Lk 7,48-50; Lk 20,1
+ najdi ještě nějaká další místa)? 

) jsou Ježíšovou odpovědí na otázky 

zákoníků. Odpověděl jim na jejich otázku? Proč ano a proč ne?

čím Ježíš konfrontuje své vyšetřovatele podle v. 67b? Proč?

Na co odkazují Pánova slova z v. 68? 

Jak rozumíte slovům z v. 69? Co znamená „od této chvíle“ 
Pokud ne, tak kdy by měla ta chvíle nastat (viz 

58; Ef 1,20-21; Ko 3,1)? 

v. 70a) si všimněte, že zákoníci velice dobře 

pochopili, o čem Pán mluví. Jak se to v jejich otázce projevuje?

Proč je tolik pohoršovala myšlenka Božího Syna?  

Jsou dnes také lidé, kteří by mohli být touto myšlenkou pohoršováni? 

Kteří? Jak jim můžeme zvěstovat Krista a evangelium? 

Ve druhé polovině 70. verše (v. 70b) Pán znovu odpovídá. V

úžasná? 

čemu tato odpověď znovu směřovala ve vztahu k zákoníkům?

Poslední verš našeho oddílu (v. 71) popisuje reakci zákoníků. 

podstatě shrnují to, oč jim šlo celou dobu. Co to bylo? 

Skoro paradoxně odpovídají skoro stejně jako Pán – s jediným 

o jaký rozdíl se jedná? 

Co nás tento oddíl učí o člověku?  Co se dozvídáme o Pánu Ježíši 

Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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otázku Ježíšových věznitelů. Na co se 

Lk 20,1-19 nebo 

odpovědí na otázky velekněží a 

zákoníků. Odpověděl jim na jejich otázku? Proč ano a proč ne? 

? Proč? 

Co znamená „od této chvíle“ – je to 

Pokud ne, tak kdy by měla ta chvíle nastat (viz Sk 

) si všimněte, že zákoníci velice dobře 

jejich otázce projevuje? 

Jsou dnes také lidé, kteří by mohli být touto myšlenkou pohoršováni? 

) Pán znovu odpovídá. V čem je 

zákoníkům? 

) popisuje reakci zákoníků. 

jediným rozdílem 

Co se dozvídáme o Pánu Ježíši 

Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života? 


