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10
OTÁZKY KEE STUDIU
Začaali jsme probírat
p
j
jednu
z nejkrásně
n
jších kap
pitol Lukášova evangelia see
znám
mým veelkým (trroj)podob
benstvím o ztraccenosti. Abychom
m dobřee
pochopili jed
dnotlivé obrazy
o
toh
hoto podobenství,, tak mussíme neusstále brátt
v úvvahu kon
ntext této
o kapitolly. Podívvejte se do předcchozích kapitol a
pokuste se shrnout,
s
čím jsou
u tyto kaapitoly ch
harakterisstické. Jak na váss
půso
obí jako celek?
c
Opaakování: Co
C vás neejvíce zaujalo v kázzání na dn
nešní odd
díl?
1. Znovu
Z
si přečtěte
p
c
celou
pattnáctou kapitolu.
k

Jak můžem
me tuto
o
kapitolu logiicky rozd
dělit na menší
m
odd
díly? Jak na sebe jednotlivvé oddílyy
navvazují?
• P
Pokuste see každý z těchto oddílů cha
arakterizo
ovat jedno
ou větou.
• Jak
J celá ttato kapittola souvvisí s Ježíššovým po
osláním fo
ormulova
aným v Lkk
1
19,10
a s cílem Lukkášova evvangelia z Lk 1,1‐4?
• Vypište
V
si klíčová slova této kapitoly (případněě klíčové myšlenkyy).
• Co
C je hlavním důrrazem této kapito
oly (podívvejte se na celou kapitolu
u
z několika
a různých perspekttiv ‐ viz klííčová slovva)?
2. Přečtěte
P
si ještěě jednou
u celou kapitolu
u a pokuste říci, jak jee

v kaaždém zee tří příb
běhů pop
psán Bůh
h (pozn. jedná see o podo
obenství,,
tedyy z toho
o nemů
ůžeme vyvozova
v
at žádnéé podsttatné te
eologickéé
„důkazy“ o Boží podstatě
p
!). Jaké Boží vlastnosti
v
i jsou v těchto
o
ny?
obrazech přředstaven
•
•
•
•
•

Co nám jed
C
dnotlivé příběhy
p
prrozrazují o spasení??
V
Všimněte
s kdo je aktivní
si,
a
v díle
d spasen
ní a kdo na
n koho čeeká?
K
Komu
bylo
o toto podobenstvví určeno na prvním
m místě (vviz Lk 15,1‐3)?
J
Jaký
princcip je spollečný pro všechny tři příběh
hy tohoto podoben
nství?
J
Jaká
jedna
a vlastnosst se objeevuje ve všech
v
třecch příbězíích?
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3. Podív
vejme see ještě zpátky
z
d veršů
do
ů 1‐3. Proč
P
Ježííš říkal toto

podoben
nství?
• Co vzb
buzovalo odpor ná
áboženskýých lidí (vv. 2)? Pročč?
• Pokusste se jedn
nou větou shrnout Ježíšovu
J
od
dpověď těěmto lidem
m.
4. Naše dnešní podobens
p
ství je vellmi jedno
oduché a krátké (Lk 15,8‐9
9). O

mto příběh
hu jde?
co v tom
• Jak rozzumíte to
omuto příb
běhu ve svvětle veršů
ů 1‐3?
• Jaké jssou zde sh
hodné prvvky s před
dchozím podobensttvím o ztra
acené ovcci (Lk
15,4‐7
7)?
• Jaké jssou zde ro
ozdíly (všim
mněte si např.,
n
kde se ztratila
a ovce a kkde mince))?
• Všimn
něte si ta
aké zajím
mavých čísselných poměrů
p
v jednotlivvých příběězích
tohoto
o podoben
nství.
5. Posled
dní verš našeho textu
t
(v. 10) převvádí podo
obenství do duchovní

roviny a dává jeeho obsaahu velm
mi konkré
étní smyssl. Na co
o Ježíš tíímto
podoben
nstvím ukkazuje (viz v. 1‐3)??
• Jaký druh
d radossti zde naccházíme?
• Pokusste se nějjak vysvěětlit, proč se radujjí andělé Boží, kdyyž hříšníkk činí
pokán
ní? Jak pokání souvvisí s anděěly (podíveejte se na
apř. do Ef 3,10‐11 nebo
n
1Pt 1,10‐12)?
• Přečtěěte si 1Tee 1,9‐10 a Ř 12,1‐2 a s po
oužitím těěchto texttů se pokkuste
vysvěttlit, co to
o je poká
ání (můžžete použžít také illustraci z následujíícího
příběh
hu v Lk 15)).
• Máte osobní zkkušenost pokání?
p
• Podílítte se na to
om, aby hřříšníci činiili pokání??
6. Jak to
oto podobenství promlouv
p
vá do vaššeho vlasstního živvota? Už byla

před and
děly Božím
mi radostt z toho, že
ž jste čin
nili pokán
ní?
• Co ten
nto oddíl učí o tom
m, jak je čllověk přittahován k Bohu?
• Jaké vvěci tento
o oddíl učíí o lidech? Kde se člověk
č
mů
ůže ztratit?
• Jak bu
udete věcci z tohoto
o podoben
nství pou
užívat ve svém
s
vlasstním živo
otě?
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