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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 74, LK 20,1-19
OTÁZKY KE STUDIU
V devatenácté kapitole Lukášova evangelia jsme se dostali z Jericha do
Jeruzaléma. V její druhé polovině Lukáš popsal první dva dny posledního týdne
života Pána Ježíše Krista. V den, který je tradicí označován jako Květná neděle,
vjel Ježíš
íš triumfálně do Jeruzaléma jako právoplatný Král a Mesiáš (Lk 19,2840). Den poté – v pondělí – Ježíš vstoupil do chrámu jako jeho Pán a Majitel, a
vyhnal odtud všechny prodavače a směnárníky (Lk
( 19,45-46
46). Již před těmito
událostmi byli židovští vedoucí rozhodnuti Krista se zbavit (J
( 11,53), nyní však
jejich úsilí dostalo křídla. Museli však vyřešit problém zástupu, který Kristu
visel na rtech (Lk
Lk 19,47-48).
19,47
Opakování: Co vás zaujalo v nedělním kázání z tohoto textu? Které věci
jste aplikovali do svého života?
1. Otevíráme dvacátou kapitolu Lukášova evangelia, která je přehlídkou

lidských snah zbavit se Krista. Přečtěte si několikrát verše 1-19
1 a pokuste
se tomuto oddílu dát vlastní název.
• Jak byste tento text rozdělili na menší oddíly?
• Vidíte nějakou souvislost mezi jednotlivými částmi tohoto textu? Jakou?
• Jak nám tento oddíl pomáhá porozumět skutečnosti, že Ježíš přišel, aby
hledal a spasil, co zahynulo (Lk
( 19,10)?
• Všimněte si souvislostí s předchozí kapitolou – jak s podobenstvím o
přicházejícím království, tak Ježíšova pláče nad Jeruzalémem.
2. Hned první konflikt dvacáté kapitoly se odehrává právě v chrámu

(Lk 20,1-8).
). Jak často byl Ježíš v chrámu v posledním týdnu před
ukřižováním (Lk
Lk 19,47)?
19,47
• Co Ježíš v chrámu dělal podle v. 1?
• Kdo přišel za Ježíšem s otázkou ohledně jeho autority? O jaké lidi se
jednalo (viz Lk 19,47)?
19,47
• Čeho tito lidé chtěli svou otázkou dosáhnout?
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• Proč se Ježíš odvolal na Jana Křtitele (viz J 1,25-34; Lk 7,29-30)?
• Na co celý tento rozhovor ukazuje?
• Jaká byla motivace
ivace náboženských vedoucích podle v. 6 (také Lk 19,48)?
3. Všimněte si vyhýbavé odpovědi náboženských vedoucích ve v. 7. Je to

podle vás čestná odpověď? Proč takto odpověděli?
• Na co ukazuje takto nejednoznačná odpověď na jasně položenou otázku?
• Setkali jste se někdy s podobnou odpovědí? Kdy?
• Použili jste někdy takovou odpověď? Proč?
4. Ježíš přes to všechno nenechává náboženské vedoucí bez odpovědi,

ale jako jasnou odpověď jim říká podobenství (Lk
( 20,9-16a
16a). Jak byste
toto podobenství nazvali vlastními slovy?
slo
• Přečtěte si Iz 5 a Ž 80.. Co zobrazuje vinice v těchto textech – a co v našem
podobenství?
• Jaké další osoby v tomto podobenství vystupují?
• Bylo toto podobenství pro lidi, kterým ho Ježíš vyprávěl, srozumitelné?
5. Verše 16b-18 popisují reakci lidí na Pánovo podobenství. Jak tito lidé

reagovali? Jak si jejich reakci vysvětlujete?
• Všimněte si souvislosti s podobenstvím z předchozí kapitoly (Lk
( 19,11-27).
V čem se obě podobenství shodují?
• Na co se Pán Ježíš podle v. 17 znovu odkazuje?
6. Poslední verš našeho textu (v.
( 19) popisuje reakci náboženských

vedoucích. Jak na Pánovo podobenství reagovali tito lidé?
• Co zde znovu dovídáme o jejich motivaci?
• Co tito lidé jasně věděli na základě tohoto podobenství?
7. Co nás tento text učí o motivaci v křesťanském životě? Jaké věci

ukazuje o lidském srdci a o postoji vůči Kristu?
• Co nového jste se dozvěděli o Pánu a o Jeho království?
• Které věci můžete aplikovat do svého života?
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