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14,25‐34
OTÁZKY KEE STUDIU
Dosstáváme se na ko
onec čtrn
nácté kap
pitoly Lukkášova evangelia. Po sériii
různ
ných Ježííšových varování
v
a výzev,, s nimiž nás Lukkáš seznaamuje od
d
druh
hé poloviiny jedenácté kapiitoly až se
em, docházíme k vvyvrchole
ení těchto
o
výzeev k neko
ompromisnímu náásledován
ní Pána. Ve znám
mém pod
dobenstvíí
Ježíšš ilustrovval Boží krrálovství. Nebeská hostina je
j jen pro
o zvané. Ovšem
O
nee
všichni pozvvaní se jí zúčastn
ní. Ti, kd
do kladně nezareeagují naa Pánovo
o
pozvvání, neb
budou mít
m účast na Jeho
o hostiněě (Lk 14,,24). Odd
díl, kterýý
náslleduje, ukkazuje naa některé důsledkyy, které s sebou přináší toto
o Kristovo
o
pozvvání na hostinu v Božím
B
kráálovství.
Opaakování: Jaké
J
typyy lidí jsou zobrazeny v podo
obenství o hostině
ě? Co váss
nejvvíce oslovvilo z neděělního kázání na dnešní odd
díl?
1. Závěr
Z
14. kapitolyy je logickkým vyústtěním přeedchozího textu. Všimněte
V
e

si, jak na sebe navazují jeednotlivá vyprávěění této kapitolyy. V čem
m
konkrétně záávěrečnéé výzvy a podoben
p
ství navaazují na přředchozí text?
• V jakém slova
s
sm
myslu jsou
u tyto veerše vyvrrcholením
m celé ka
apitoly a
v širším ko
ontextu celého
c
odd
dílu (od poloviny
p
1 kapito
11.
oly)?
• V čem se tento
t
odd
díl naopakk od před
dchozího liší?
l
• Jak
J tento oddíl sou
uvisí s Ježííšovým po
osláním formulova
fo
aným v Lkk 19,10?
2. Přečtěte
P
si několikrát tentto text (vv. 25‐35)) a pokusste se ho
o rozdělitt

na nějaké menší lo
ogické ceelky. Jakk byste mohli celý oddííl nazvatt
(zku
uste to ceelou věto
ou a poto
om nějakkým výstižným náázvem)?
• C
Co je hlavvní myšlen
nkou toho
oto textu??
• Jaké
J
jsou
u hlavní myšlenkyy jednotlivých od
ddílků? P
Pokuste se
s každýý
o
oddílek
po
ojmenova
at celou větou.
v
• Vzpomene
V
ete si na
a nějaké další pod
dobné od
ddíly, kteeré už jsm
me prošlii
v Lukášovvě evangeeliu?
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3. Čtěte
e verše 25‐27. Vypadá
V
to, že jsme
j
se přesunu
uli z hosstiny

někam jinam. V jaké
j
situaaci se nachází Ježžíš nyní?
• Jak rozzumíte Ježžíšovým slovům
s
z v.
v 26‐27?
• V jakéém slova smyslu
s
zdee Ježíš mlu
uví o nená
ávisti (neb
bo zřeknuttí se)?
• O jakéém kříži zd
de Pán mlluví? Co to
o konkréttně znameená? Co to
o znamen
ná ve
vašem
m vlastním
m životě?
4. Aby vysvětlil
v
svá slovaa z veršů
ů 26‐27, používá Ježíš následující dvě

podoben
nství – Lkk 14,28‐3
33. Co přeesně majjí tato po
odobenstvví ilustrovat?
Jakou vlaastnost bychom k nim moh
hli přiřadiit (pozitivvní nebo i negativn
ní)?
• Komu byla tato
o podoben
nství určen
na?
• Jak ko
onkrétně promlouva
p
ají do vašeeho života
a?
5. První podobe
enství je o stavb
bě věže (Lk 14,2
28‐30). TTomu, kd
do ji

nedokon
nčil, se vyysmáli. Jaak to máme vztáh
hnout na lidský život – kdo se
bude vyssmívat a kdo
k budee vysmíváán?
• V jakéém slova smyslu si mámee spočíta
at náklad
d, když p
přemýšlím
me o
násled
dování Kriista?
• O jakýý náklad see jedná? Jak
J s ním můžeme
m
počítat?
p
• Najděěte nějaké další přiro
ovnání, ktteré nám pomůže
p
to vysvětlitt.
6. Druhé
é podobeenství jee o králi a jeho armádě (Lk 14,3
31‐33). Jaakou

ilustrovat toto podobeenství? Jak sou
vlastnostt by mohlo
m
uvisí
s předchozím?
• Jak ob
bě podobeenství vysvvětlují Ježííšova slovva z veršů 26‐27?
• Jak tato slova budeš
b
aplikkovat do svého
s
živo
ota?
7. V závě
ěru Ježíš připojujee slova o soli (v. 34‐35). Komu
K
jso
ou tato slova
s

určena?
• Komu
u jsou tato
o slova urrčena (vizz posledníí věta v. 35)?
3
• Co z to
ohoto od
ddílu by mělo
m být patrné na životě ka
aždého kře
řesťana?
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