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LUKKÁŠOVO
O EVANG
GELIUM, LEKCE 54, LK 14,1‐1
14
OTÁZKY KEE STUDIU
V naašem stud
diu Lukáššova evan
ngelia jsm
me se dostali do 14
4. kapitolyy. Ježíš jee
stálee na cesstě do Jeeruzalémaa a nikdo
o a nic ho
h od tééto cestyy nemůžee
odvrátit (viz Lk 13,31
1‐35). V předchozí
p
ch kapito
olách jsme viděli stupňující
s
í
se konflikt
k
s farizeji, který
k
vrcholí jejich
h rozhodnutím o zabití Ježžíše (viz J
11,5
53). Ježíšo
ovo jednáání i vyuččování, které je zazznamenané ve 14. kapitolee
Lukááše, tento
o konfliktt mezi Pánem a farizeji jeno
om vyostřuje, a to
o i přesto,,
že to není Páánovým zááměrem.
Opaakování: Podívej se
s do kap
pitol 12 a 13 a přiipomeň ssi hlavní myšlenkyy
obsaažené v těchto kap
pitolách.
Co tě
t nejvícee oslovilo z nedělníího kázán
ní na dneššní oddíl??
1. Přečti
P
si nejprve
n
ve
erše 22‐3
35 z předcchozí kap
pitoly (Lk 13,22‐35
5). Čím see

Ježíšš zabývá ve svém vyučován
ní v těchtto verších
h?
• V
Všimni si, o čem Ježíš mluví,, když se zmiňuje
z
o hostině (Lk 13,29
9).
• Jak
J asi rea
agovali fa
arizeové na
n toto Jeežíšovo vyyučování??
• Čím
Č celá kapitola
k
v
vrcholí
(viiz. Lk 13,3
34‐35)?
2. Nyní
N si přřečti celo
ou čtrnácctou kapitolu a po
oznamen
nej si hlavní bodyy

Každou
této
o kapitoly. Jak bys
b mohl tuto kaapitolu rozdělit?
r
u část see
pokkus popsaat jednou
u větou.
• C
Co je hlavn
ní myšlenkkou této kapitoly?
k
• Jaký
J
je jed
dnotící prvvek, který můžeme
m
najít
n v celéé kapitolee?
• Jak
J tato kkapitola so
ouvisí se záměrem
z
Lukášova
a evangellia (viz Lkk 1,1‐4; Lkk
1
19,10)?
• Jak
J tato kapitola
k
navazuje na
n předch
hozí kapito
olu? Vypišš si co nejjvíce věcí,í,
k
které
moh
hou být po
ojítkem meezi oběma
a kapitola
ami.
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3. Čti ve
erše 1‐6. Jak by nazval ten
nto příbě
ěh? O co v něm jd
de?

•
•
•
•
•

Proč farizeus
fa
po
ozval Ježíšše k sobě domů?
d
Na co dávali farrizeové po
ozor (v. 1)? Jak tom
mu rozumíšš?
Kde see na hostin
ně vzal neemocný muž?
m
Proč tam byl?
Proč farizeové
fa
n
nedokázal
li odpověd
dět ani na
a jednu Pá
ánovu otázzku?
Jak byys na tyto otázky od
dpověděl ty?
t

4. V následujícím
m oddíle (v.
( 7‐11) nás Lukáš vede k trochu jiinému žáánru.

dná?
O jaká žáánr se jed
• Jaká jee hlavní myšlenka
m
t
tohoto
oddílu? Ve kterém
k
verrši je shrnutá?
• Před ččím tento
o text varruje? Kom
mu je kon
nkrétně teento text určen (viiz Lk
20,46‐‐47)?
• Jak ten
nto text so
ouvisí s ko
ontextem 14. kapito
oly? Jak s širším kon
ntextem?
• Jak mů
ůžeme ten
nto biblickký text aplikovat na
a duchovn
ní skutečno
osti?
• Jak ko
onkrétně můžeš
m
aplilikovat ten
nto text do
o svého vllastního žiivota?
5. Posled
dní tři verše
v
naašeho teextu (v. 12‐14) jsou
j
praavděpodo
obně

pokračovváním úvvodního příběhu
p
(vv. 1‐6). Co
o všechnyy tři oddííly spojuje
e?
•
•
•
•

Co chcce Ježíš řícci tímto svvým vyučo
ováním?
Všimn
ni si, v jakéém kontexxtu je to řeečeno ‐ ko
omu to byylo primárn
ně určeno
o?
Jaké blahoslave
b
enství se pojí
p s uved
deným jed
dnáním (v.. 14)?
O jakéé odplatě je
j řeč ve 14.
1 verši?

6. Jaké nové
n
věcci o Pánu
u nás učí tento od
ddíl? Co nového sses dozvěděl

také o so
obě?
• Jak bu
udeš věci z tohoto oddílu ap
plikovat do
d svého života?
ž
• Co kon
nkrétně budeš
b
dělat v násleedujícím týdnu?
t
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