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OTÁZKY KE STUDIU
Během své pozemské služby používal Ježíš
často podobenství. Co tě nejvíce oslovilo
v nedělním kázání z podobenství Mt 13?

•

Kdo je podle v. 38 dobrým semenem?
Vysvětli, co to znamená? Použij J 3, 1-12
a Mt 28,18-20.

•

Jaký bude podle v. 40-42 úděl plevele
(nebo špatného typu půdy z předchozího
podobenství)?

•

Co nám toto podobenství říká o Kristu? A
co o království?

1.

Vysvětli, co je to podobenství a co je
typické pro biblická podobenství. Co je
jejich hlavním tématem (srov. Mt 13 s Mt
4,17.23; 5,3.10.19-20)?
•

Vysvětli, co
nebeské“.

znamená

„království

2.

V Mt 13,3-9.18-23 je zachyceno
„podobenství o rozsévači“. Jaký jiný
název by mohlo mít? Proč je toto
podobenství tak důležité (Mk 4,13)?
•

Co všechno Ježíš vykládá v tomto
podobenství? Jak nám Ježíšův výklad
pomáhá vyložit další podobenství?

•

Kterým extrémům bychom se měli
vyhnout? K čemu bychom podobenství
neměli používat?

3.

6.

Po dvou varovných podobenstvích
přichází povzbuzení. Čti Mt 13, 31-32.
Podívej se, jak se tato Ježíšova slova
naplnila v prvotní církvi: Sk 1,15; 2,4142; 4,4; 6,7; 9,31; 21,20.
•

Jak se podílíš na tomto růstu? Jak
zhodnocuješ své hřivny?

7.

Druhým povzbuzujícím podobenstvím
je to o „kvasu“ (v. 33). V čem je podobné
předchozímu? A v čem se liší? Čti Mt
16,5-12; Lk 12,1 a 1K 5,1-13 a vysvětli, co
ještě může v Písmu znamenat kvas.

Kdo je rozsévač (srov. s Mt 13,37)? O
kom to můžeme říci dnes?

•

•

Jakým typem půdy jsi ty? (Pozn.: pokud
jsi jiným než čtvrtým, potřebuješ dnes
činit pokání.)

•

Přečti si podobenství o hřivnách z Mt
25,14-30. Vysvětli souvislost s Mt 13,7-8.

hodnotu Božího království (Mt 13,44-46).
V čem se tato dvě podobenství od sebe liší?
Co z nich můžeme vyčíst o lidech? Uveď
příklady lidí z Písma, kteří nalezli Boží
království i když ho nehledali a také ty,
kteří ho usilovně hledali a „bylo jim
otevřeno“.

4. Čti Mt 13,10-17. Proč Ježíš používal
podobenství? Jak Ježíšovo vysvětlení
souvisí s podobenstvím o rozsévači?
•

Další podobenství, zaznamenané pouze
Matoušem, je o „pšenici a koukoli“. Čti v.
24-30.36-43. Co chce Ježíš tímto
podobenstvím odhalit (v. 24)?
•

8. Další dvojice podobenství nám ukazuje

•

Co nám to říká o stavu učedníků (v. 1012.16-17)?

5.

Čti Dn 7,13-14.12,2-3 a vysvětli, jak
spolu tyto texty souvisí.

Jakým kvasem jsi ty?

Co je podle následujících veršů tak
cenného na království Kristově (Ko 1,13;
Ř 14,17; Žd 12,25-29; 1K 15,21-26)?

9.

Následuje opět „vyvážení“ zvěsti (Mt
13,47-50). V čem se toto podobenství liší
od toho o pšenici a koudeli?

10.

V závěru
Ježíš
říká
jedno
podobenství o lidech království (v. 51-52).
Jaké jsou praktické důsledky tohoto
podobenství?
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