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DISKUZNÍ STUDIUM BIBLE - MARKOVO EVANGELIUM, LEKCE 7, MK 13,1-37 

OTÁZKY KE STUDIU 
 

1. Pasáž z Mk 13 je odpovědí Pána Ježíše 
na otázky učedníků. Někdy je tento oddíl 
uznačován jako „Olivetské kázání“. Proč?  

§ Na které otázky učedníků Ježíš 
odpovídá? 

§ Jakou další otázku nalezneme 
v Matoušovi 24,3? 

§ Čti Mt 24,1-2, Mk 13,1-2 a Lk 21,5-
6. Popiš a parafrázuj rozhovor Ježíše 
a učedníků. 

 

2. Mk 13 obsahuje dvě velká témata a 
jednu výzvu. Pán mluví o znameních 
konce, o svém příchodu a vyzývá své 
učedníky k bdělosti. Z veršů 5-8 vyber 
čtyři základní charakteristiky konce věků.  

a) 

b) 

c) 

d) 
 

§ Která charakteristika tě nejvíce zaujala 
a proč? Která ti připadá nejvíce 
aktuální? 

 

3. S evangeliem zaslibuje Ježíš také jednu 
nepříjemnou věc - pronásledování (Mk 
13,9-13). Koho zasáhne toto 
pronásledování (v. 9)?  

§ Toto pronásledování bude takovým 
„přirozeným výběrem“. Co bude 
osvědčením „pravosti“ učedníků (v. 
13)? 

§ Kde se toto pronásledování projeví na 
prvním místě (v. 12)? 

§ Na jaká dvě zaslíbení se mohou učedníci 
Ježíše při pronásledování spolehnout 
(v. 11 a 13)? 

 

4. Ve verších 14-27 popisuje Ježíš 
znamení, která se vztahují k Jeho příchodu. 

§ Jaký je rozdíl mezi Ježíšovým 
skutečným příchodem (v. 26) a 
příchody falešných mesiášů (v. 6 a 
21)? 

§ Co se můžeme z v. 20 naučit o Bohu a o 
utrpení? 

 

5. Ježíš dává ve verších 28-30 „jasnou 
skrytou“ odpověď - předkládá fíkovník jako 
obraz konce. Jr 8,13 a Oz 9,10 popisuje 
Izrael jako fíkovník. Jakým způsobem se již 
naplnil v. 30? Můžeme očekávat ještě další 
věci? 

 

6. Na rozdíl od chrámu, který pomine (Mk 
13,2) Bůh a Boží Slovo nepominou. Jsou 
pevným základem. Čti Mk 13,31-37  a 
vysvětli souvislost mezi veršem 31 a 
bdělostí. 

§ Jak můžeme rozumět Ježíšově 
neznalosti z v. 32? 

 

7. Popiš několik (nejméně dvě) praktických 
věcí z této kapitoly, které tě nejvíce oslovily 
a řekni, jak je budeš aplikovat do svého 
života. 
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