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DISKUZNÍ STUDIUM BIBLE - MARKOVO EVANGELIUM, LEKCE 6, MK 11,27-12,44 

OTÁZKY KE STUDIU 
 

1. Znovu se Pán dostává do konfliktu 
s vedoucími chrámu. Tentokrát však nejde 
o otevřený spor, ale o záludnou otázku 
(Mk 11,27-33). Co se skrývá za jejich 
otázkou? Jakým způsobem Ježíš odkrývá 
jejich pravé pohnutky (11,30).  

 

2. Jak jsme si již mohli všimnout, Ježíš 
často odpovídá náboženským vůdcům a) 
otázkou (11,29-30), b) vyprávěním 
podobenství (12,1-9),  c) odkazem na 
Písmo (12,10-11). Svými vlastními slovy 
popiš hlavní body, které Ježíš zdůraznil 
v: 

a) jejich minulé odmítnutí (11,27-33) 

b) jejich současná vzpoura (12,1-9) 

c) jejich budoucí zkáza (12,10-11) 

 

3. Čím je tento konflikt uzavřen (12,12)?  

§ Co se z toho můžeš naučit o působení 
pravdy v životě člověka? 

 

4. „Past“ - to slovo přichází na mysl, když 
studujeme následující rozhovory (Mk 
12,13-34). Ježíš se znovu dostává do 
konfliktů se všemi skupinami 
náboženských vůdců. Vlastními slovy shrň 
jejich otázky a na každou otázku odpověz 
(podle Ježíšových odpovědí). 

a) Politická otázka (Mk 12,13-17): 

b) Teologická otázka (Mk 12,18-27): 

c) Etická otázka (Mk 12,28-34): 

 

5. Jaké principy křesťanského života Ježíš 
formuluje ve své odpovědi ve v. 16-17. Jak 
tyto principy používáš ve svém životě?  

 

6. Ježíš, v odpovědi na největší přikázání, 
cituje Deuteronomium 6,4. Jaký 
požadavek zde dává. Jaké oblasti našeho 
života zasahuje Ježíšova odpověď (v. 30). 
Napiš ke každé oblasti praktické použití: 

a) 

b) 

c) 

d) 

§ Jaká může být vzdálenost mezi 1. a 2. 
místem (např. běh na 100 m X 
maraton). Jak daleko jsou od sebe 
vzdálené 1. a 2. přikázání? 

 

7. Vysvětli, proč byl zákoník blízko Božího 
království (32-34). 

 

8. Ježíš přechází do protiútoku (Mk 
12,35-37). Jaký prostředek Ježíš používá 
k odhalení špatné teologie farizeů?  

 

9. Po „teologické“ konfrontaci přichází ke 
slovu „praktická“ - konfrontace životního 
stylu (Mk 12,38-44). Pán Ježíš zde 
srovnává životní styl zákoníků a chudé 
vdovy.  

§ Popiš svými slovy motivy zákoníků (v. 
38-40) a motivy vdovy (v. 44). 

§ Jaké praktické věci můžeš z tohoto 
srovnání použít ve svém životě? 
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