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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 27, LK 7,36-50
OTÁZKY KE STUDIU
Ve dvou příbězích sedmé kapitoly,
kapitoly v nichž jsme viděli uzdravení otroka
římského setníka (Lk
Lk 7,1-10)
7,1
a vzkříšení syna vdovy z Naim (Lk 7,11-17),
bylo zcela jasně poukázáno na učení o spasení skrze víru a to na základě
pouhé milosti. Toto učení vyniklo i v příběhu o Janu Křtiteli (Lk 7,18-35),
kdy jsou lidé Božího království (i ti nejmenší) vyzdviženi nad Jana Křtitele,
který byl veliký prorok - jediným vysvětlením je jejich víra. V dnešním
příběhu uvidíme spasitelnou víru,
víru, která se projevuje novým jednáním.
Opakování: Přečti si sedmou kapitolu Lukášova evangelia a vysvětli hlavní
body prvních tří příběhů.
1. Pečlivě si přečti příběh Ježíše a hříšnice a v domě farizea,
farizea a potom

se podívej na podobné oddíly v ostatních evangeliích
liích - Mt 26,6-13,
Mk 14,3-9, J 12,1-8.. Myslíš, že se jedná o tentýž příběh nebo jsou to
příběhy rozdílné?
• Jaké argumenty bychom mohli přinést ve prospěch a jaké proti tomu, že
se jedná o stejný příběh?
• Má vůbec nějaký smysl přemýšlet nad tím, zda se jedná o stejný příběh?
Svou odpověď vysvětli.
2. Přečti si znovu náš příběh ze sedmé kapitoly (7,36
7,36-59). Jaká je

podle tebe hlavní myšlenka tohoto příběhu?
• Jak souvisí s cílem Lukášova evangelia (Lk
( 19,10; Lk 1,1-4
4)?
• Jak rozumíš tomuto příběhu v kontextu sedmé kapitoly?
• Jak to celé navazuje na Ježíšovo vyučování z kapitoly šesté?
3. Podívej se ještě jednou na celý náš text (v.
( 36-50
50). Jak bychom

mohli tento text rozdělit na menší části?
• Všimni si jak, a k čemu Ježíš využívá situaci, která se mu naskytla? Co se
z toho můžeš naučit ty?
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4. Verše 36-40 popisují skutečnou událost, ke které došlo v domě

farizeje Šimona. Jací jsou hlavní aktéři tohoto příběhu?
• Proč asi pozval Šimon Ježíše ke společnému jídlu? Co od toho očekával?
• Co farizea tolik pohoršilo (v.
( 39)? Proč?
• Bylo chování této ženy nějak pohoršlivé nebo špatné? A chování Ježíše?
5. Ježíš využil vzniklou situaci a vyprávěl Šimonovi příběh -

podobenství (v. 41-46).
). Co měl tento příběh ukázat?
• Všimni si, na co Ježíš zareagoval (v.
( 39 vs. v. 40).
). Jak to můžeš vysvětlit?
• Srovnej detaily, kterými Pán popisuje jednání Šimona a hříšné ženy. Co
nám to říká o těchto dvou lidech a jejich motivech?
6. Celý příběh vrcholí Ježíšovým vyučováním, které z dané situace

vyvozuje (v. 47-50).
). Co Ježíš chce, aby se naučili jeho posluchači
z jednání této ženy?
• Všimni si verše 47,, kde se mluví o odpuštění hříchů - kdy byly ženě
odpuštěny hříchy (srovnej verše 47 a 48)?
• Byl Šimon malý hříšník, takže málo miloval, nebo „jenom“ nerozuměl
tomu, co to je hřích? Vysvětli.
• Pokus se co nejlépe vysvětlit, co to je hřích (tak aby tvoje definice mohla
pomoci dobře vysvětlit náš příběh).
• Na základě čeho jsou lidem odpuštěny jejich hříchy podle tohoto textu
(čti pozorně a všimni sii Ježíšových slov z v. 50)?
• Podívej se na reakci lidí, kteří byli u stolu (v.
( 49) - jak reagovali? Co to
(podle kontextu) asi bylo za lidi? Setkali jsme se u Lukáše už s takovou
reakcí? Kdy a v jakém kontextu?
7. Podívej
dívej se na začátek osmé kapitoly (Lk
( 8,1-3)) a všimni si, jak se

projevovaly ženy, jejichž životy byly proměněny vírou v Ježíše Krista a
jeho mocí. Jak se projevuje tvoje víra?
• Co nového ses naučil o Pánu? A co o našem spasení?
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