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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Ježíš byl ukřižován. Takto n

události v lidských dě

zločinci – tak se naplnilo proroctví Izajášovo (

započten mezi zločince. Všichni se mu pod k

viz Mt 27,39), členové velerady (

odsouzenci, kteří byli uk

ze zločinců však nakonec „utíká“ ke 

23,40-43). Pánova modlitba za odpušt

následujících okamžiků

Opakování: Co vás nejvíce 

Co z kázání jste aplikovali do svého života?

1. Přečtěte si Lk 23,44

příběhu. Jaký byl jejich vztah ke Kristu? 

• Jak v tomto oddíle

19,10)? 

• Kolik zázraků se odehrálo v

zázraky šlo? Podívejte se také do 
 

2. První tři verše (Lk 23,

Pánově smrti. O které události se jedná?

• Jak rozumíte tomu, že po celé zem

viz Am 8,9? 

• Čtěte Žd 10,19-22
opony velesvatyně. 

• Jak popisuje Lukáš Ježíšovu smrt (viz také jeho popis uk

33)?  

• Jak rozumíte Pánovým slov
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ižován. Takto nějak zní zpráva historika Lukáše o nejstrašn

lidských dějinách. Ježíš byl odsouzen spolu se dv

tak se naplnilo proroctví Izajášovo (Iz 53,12), že Mesiáš bude 

čince. Všichni se mu pod křížem posmívali: lid (

lenové velerady (Lk 23,35), vojáci (Lk 23,36

í byli ukřižovaní spolu s ním (Lk 23,39 – viz 

 však nakonec „utíká“ ke Spasiteli, volá o milost a je zachrán

). Pánova modlitba za odpuštění (Lk 23,34) nachází sv

následujících okamžiků docházejí spasení další dva lidé. 

Co vás nejvíce povzbudilo v nedělním kázání z

jste aplikovali do svého života? 

44-54 a vypište si všechny osoby, které jsou v

hu. Jaký byl jejich vztah ke Kristu?  

e naplňuje záměr Lukášova evangelia 

 se odehrálo v krátké chvíli kolem ukř

zázraky šlo? Podívejte se také do Mt 27,45-54. 

Lk 23,44-46) popisují události, které p

 smrti. O které události se jedná? 

Jak rozumíte tomu, že po celé zemi nastala tma na tři hodiny (

22. Vysvětlete, jak Kristova smrt souvisí s

ě. Co to pro nás znamená? 

Jak popisuje Lukáš Ježíšovu smrt (viz také jeho popis uk

Pánovým slovům z v. 46? 

STÍ NAD LABEM 

2011 

cirkevusti@gmail.com; www.cirkevusti.cz 

LK 23,44-54 

jak zní zpráva historika Lukáše o nejstrašnější 

Ježíš byl odsouzen spolu se dvěma dalšími 

), že Mesiáš bude 

ížem posmívali: lid (Lk 23,35 – 

Lk 23,36-37) a dokonce i 

viz Mt 27,44). Jeden 

Spasiteli, volá o milost a je zachráněn (Lk 

) nachází svůj cíl. A během 

lním kázání z tohoto oddílu? 

vypište si všechny osoby, které jsou v tomto 

r Lukášova evangelia (Lk 1,1-4 a Lk 

krátké chvíli kolem ukřižování? O jaké 

události, které předcházely 

i nastala tma na tři hodiny (v. 44) – 

tlete, jak Kristova smrt souvisí s roztržením 

Jak popisuje Lukáš Ježíšovu smrt (viz také jeho popis ukřižování ve v. 
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3. V dalším verši (Lk 23,4

Srovnejte slova setníky se slovy uk

odpověď by tento setník mohl dostat od Pána, kdyby Pán žil?

• Jaké charakteristiky spaseného 

• Co vedlo setníka k této chvále?
 

4. Verš 48 popisuje jednání zástupu, který se díval na popravu. Co tito 

lidé dělají (viz v. 28-31)? 

• Proč se tito lidé sešli? Jak se rozcházeli?
 

5. Následující verš (v. 49

přítomni ukřižování. Kdo všechno byl s

Lk 8,1-3)? 

• K čemu nás má dovést Lukášova poznámka, že ženy všechno vid

také v. 55)? 
 

6. Poslední část našeho oddílu (

z Arimatie. Co o tomto muži 

(Mk 15,43)? A jak ho charakterizuje Jan (

• Co všechno se o Josefovi dovídáme od Lukáše?

• Jaké charakteristiky Lukáš p

prozradit? 

• Proč se Josef otevřeně př

• Myslíte si, že byl dále členem rady (viz 

• Čtěte Iz 53,9. Jak se naplnilo toto proroctví?
 

7. Jak se v celém tomto oddíle zjevuje Boží sláva? Jakými zp

v tom všem oslaven Pán Ježíš Kristus? V

po Jeho smrti od přiznání se k

• Co nás tento oddíl učí o 

• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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Lk 23,47) vidíme další ovoce Pánovy modlitby z

Srovnejte slova setníky se slovy ukřižovaného zločince (v. 41

 by tento setník mohl dostat od Pána, kdyby Pán žil? 

spaseného člověka nacházíme u setníka?

této chvále? 

jednání zástupu, který se díval na popravu. Co tito 

 

 se tito lidé sešli? Jak se rozcházeli? 

v. 49) ukazuje na to, že Ježíšovi uč

ižování. Kdo všechno byl s nimi? O jaké ženy se jednalo (viz 

emu nás má dovést Lukášova poznámka, že ženy všechno vid

našeho oddílu (v. 50-54) popisuje př

Co o tomto muži říká Mt 27,57? Co dalšího dodává Marek 

)? A jak ho charakterizuje Jan (J 19,38)? 

Co všechno se o Josefovi dovídáme od Lukáše? 

Jaké charakteristiky Lukáš přisuzuje Josefovi? Co nám má 

ě přiznal ke Kristu až po jeho smrti? 

Myslíte si, že byl dále členem rady (viz J 9,22; Sk 4,5-6.13-18

. Jak se naplnilo toto proroctví? 

celém tomto oddíle zjevuje Boží sláva? Jakými zp

tom všem oslaven Pán Ježíš Kristus? V čem se liší přiznání se ke Kristu 

iznání se k Němu před Jeho smrtí (viz J 6,26

í o spasení skrze Krista? 

ci můžete hned aplikovat do svého života?
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vidíme další ovoce Pánovy modlitby z v. 34. 

v. 41-42). Jakou 

 

ka nacházíme u setníka? 

jednání zástupu, který se díval na popravu. Co tito 

) ukazuje na to, že Ježíšovi učedníci byli 

nimi? O jaké ženy se jednalo (viz 

emu nás má dovést Lukášova poznámka, že ženy všechno viděly (viz 

příběh Josefa 

? Co dalšího dodává Marek 

má tento popis 

18)? 

celém tomto oddíle zjevuje Boží sláva? Jakými způsoby je 

iznání se ke Kristu 

J 6,26)?  

žete hned aplikovat do svého života? 


