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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 43, LK 11,14-28
1
OTÁZKY KE STUDIU
Ježíš je na cestě (Lk
Lk 9,51)
9
do Jeruzaléma, kde musí podle Písma zemřít,
jako ten, o němž tolik mluví Starý zákon. Navštěvuje
Navštěvuje vesnice a města a
tráví intenzivní čas ve společenství se svými učedníky. Často
Č
a intenzivně
se modlí a Lukáš nám to mnohokrát ukazuje. Ale nejenom, že se Ježíš
modlí, On také modlitbu vyučuje,
vyučuje jak jsme viděli v předchozím oddíle.
S modlitbou přichází Boží moc (viz Mk 9,29).
). Zjevná Boží moc, která ovšem
v Pánově životě (na rozdíl od nás) projevuje
projevuje neustále. Ježíš tuto svou moc
nikdy nepoužívá samoúčelně, ale často (jako v našem dnešním příběhu Lk 11,14-28)) využívá příležitosti k vyučování.
Opakování: Jaké jsou důležité součásti modlitby podle předchozího oddílu
(Lk 11,1-13)?
1. Přečti si několikrát tento oddíl (Lk 11,14-28) a poznamenej si,

jednotlivé součásti (pododdíly), na které je možné tento text rozdělit.
Existuje nějaká hlavní myšlenka, která spojuje celý oddíl?
• Každý oddíl popiš jednou větou.
• Jak celý tento oddíl navazuje na předcházející text o modlitbě?
modlitbě
• Jak tyto verše souvisí s cílem Lukášova evangelia (Lk 1,,1-4; Lk 19,10)?
2. Přečti si verše 14-15.
14
O co v těchto verších jde? Jaké jsou hlavní

postavy z tohoto příběhu?
• Čemu se zástupy divily? Proč?
• K čemu vedly tyto zjevné projevy Boží moci některé lidi (v.
(v. 15)?
15
• Jak je možné, že Boží moc může vést k natolik zcestným úvahám (viz Mt
24,24; 2Te 2,9; Zj 13,13-14;
13,13
Zj 16,9.14; Zj 19,20)?
3. V následujících verších (16-20) dává Ježíš odpověď lidem, kteří

nejenom pochybovali o jeho moci, ale dokonce tuto moc považovali
za moc ďábelskou. Jak jim to Ježíš vysvětluje?
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Jak se k Ježíšovi stavěli někteří lidé (v.
( 16)? Co po něm chtěli?
Jaké znamení z nebe by mohlo lidi přesvědčit (viz Lk 11,29-32)?
)?
Všimni si v. 17.. Co Ježíš ví o lidských myšlenkách?
Jak rozumíš verši 19?
V jakém slova smyslu „už nás zastihlo“ Boží království (v.
( 20)?
)? Platí to i pro
nás? Vysvětli!

4. Další dva verše (v.
v. 21-22)
21
v podstatě opakují a vysvětlují předchozí

vyučování. Jaké duchovní skutečnosti můžeme vyvozovat z tohoto
příběhu?
• Můžeme někoho v tomto příběhu identifikovat? Jak?
5. Jak souvisí Lk 11,23 s kontextem celého oddílu?

• Podobná slova říkal Ježíš v Lk 9,50. V jakém to bylo tehdy kontextu?
• Můžeme oběma místům rozumět stejně? Říká Ježíš stejné věci na obou
místech?
6. V dalších verších (v.
v. 24-26)
24
se Ježíš znovu vrací k démonům a Boží

moci. Co chce těmito slovy říci?
• Kdy jsou podle Písma konce člověka horší než jeho začátky (viz např. 2Pt
2,20-22 nebo Žd 6,4-6)?
7. Poslední dva verše našeho oddílu (v.
( 27-28) tematicky jakoby

nesouvisí s předchozím textem, přesto je zde jasná souvislost. Jaká?
• Kdo je podle těchto slov blahoslavený?
• Jaký kontrast přinášejí tyto dva verše? Jak mu máme rozumět v celkovém
kontextu Lukáše (který věnuje celé dvě úvodní kapitoly té, „která Pána
zrodila“)?
• Jaké dvě podmínky jsou ve verši 28?? Vysvětli je více podrobně (viz druhá
polovina 11. kapitoly).
8. Jaké nové věci z tohoto oddílu ses naučil o Boží moci, o Kristu a o

Božím Slově?
• Jak budeš tyto poznatky aplikovat do svého života?
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