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DISKUZNÍ STUDIUM BIBLE - MARKOVO EVANGELIUM, LEKCE 5, MK 10,32-11,26 

OTÁZKY KE STUDIU 
 

1. Již potřetí Pán otevřeně předpovídá svou 
smrt (Mk 10,32-34). Nezapomene ovšem 
dodat, že třetího dne vstane z mrtvých. Jeho 
svědectví je vyvážené, zatímco učedníci by si 
nejraději vybrali pouze tu lepší polovinu - jako 
při Ježíšově proměnění (9,5).  

§ Proč se ti, kdo byli s Ježíšem, báli a byli 
zaraženi? 

 

2. Čti Mk 10,35-40. Co můžeme vyrozumět 
o motivech Jana a Jakuba z tohoto příběhu? 
Jaké jsou tvoje motivy při hledání Božího 
království? 

 

3. Všimni si Ježíšových odpovědí učedníkům 
(v. 39 a 40). Ježíš tu ukazuje na dva aspekty 
života učedníků. Co říká o současném životě 
učedníků a co o věčném? 

a) 

b) 
 

4. Reakce ostatních učedníků je popsaná 
v následujících verších (Mk 10,41-45). Co asi 
bylo skutečnou příčinou jejich hněvu? 

§ Ježíš ukazuje na těsný vztah mezi naším 
jednáním nyní a naším místem v Božím 
království. Co si z toho můžeš vzít do svého 
vlastního života? 

 

5. Slepý Bartimaios toužil po uzdravení 
svých očí natolik, že vzdal „všeho“, co měl - 
svého pláště. Jak nám tento příběh (Mk 
10,46-52) může ilustrovat naší touhu po 
věčném životě?  

§ Všimni si, jací lidé byli kolem Ježíše. Srovnej 
odpovědi Bartimaiovi z veršů 48 a 49. 

§ Ježíš, ve své odpovědi Bartimaiovi položil 
důraz na dvě věci. Na které?  

§ Co z toho vyplývá pro tvůj vlastní život? 
 

6. Čti Mk 11,1-25. Pokus se jednoduchou 
větou shrnout (nebo nazvat) každý ze tří 
příběhů: 

11,1-11 

11,12-14.20-25 

11,15-19 

§ Který z těchto příběhů tě nejvíce zaujal a proč? 
 

7. Celý oddíl Mk 10,46 - 11,26 obsahuje 
několik praktických věcí, které se týkají 
modlitby. 

§  Co se můžeme o modlitbě naučit od slepého 
Bartimaia (Mk 10,46-52)? 

§ Jak souvisí s modlitbou jednání těch, kteří 
vítají Ježíše (Mk 11,1-11)? 

§ Petr v 1Pt 2,5 mluví o věřících jako o 
duchovním domě. Co o tomto domě platí podle 
Ježíšových slov z Mk 11,15-19? 

§ Písmo mluví tělu křesťana jako o chrámu 
Ducha Svatého (1K 6,19). Jak může být tento 
chrám „domem modlitby“? 

§ Na příkladu uschlého fíkovníku (Mk 11,12-
14.20-26) Ježíš ukazuje, jakou roli hraje víra 
při modlitbě. S pomocí textu z listu Židům 
11,1-6 se pokus vysvětlit, co to je „víra“. 

 

8. V závěru příběhu o fíkovníku Ježíš pokládá 
základ pro skutečnou modlitbu (v. 25). 
Vysvětli, jak souvisí lidské odpuštění s Božím 
odpuštěním. (Použij k tomu ještě další místa 
v Bibli: Matouš 6,14-15; Efezským 2,8-10; 
ad.).  
 

Židům 11,1-6:  

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz 
skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové 
obdrželi dobré svědectví. Vírou rozumíme, že světy byly 
uspořádány Božím slovem, takže věci, které vidíme, 
nevznikly z viditelných. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť 
nežli Kain. Skrze ni obdržel svědectví, že je spravedlivý 
(neboť Bůh vydal svědectví o jeho darech), a skrze ni, 
ačkoli zemřel, dosud mluví. Vírou byl Enoch přenesen, 
aby nespatřil smrt, a "nebyl nalezen, protože ho Bůh 
přenesl." Předtím, než byl přenesen, měl totiž svědectví, že 
se líbil Bohu. Bez víry je však nemožné se mu 
zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, 
že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává 
odplatu.  
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