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OTÁZKY KEE STUDIU
V ossmé kapittole Lukášova evangelia jsm
me viděli velikost JJežíšovy autority
a
a
mocci. Na zaačátku (Lkk 8,1‐15)) jsme viiděli Ježíšše jako R
Rozsévače Božího
o
Slovva, které přináší užitek. Z dalších veršů
v
(v. 16‐21) jje jasně vidět, žee
ovoce (užitekk) je jedním z podsstatných kritérií, jiimiž se prrokazují opravdoví
o
í
křessťané. V dalších
d
dvvou příbězích se ukkázala Ježžíšova vlááda nad stvořením
m
(v. 22‐25) a nad duchovním světem (v. 26‐39) a kon
nečně ve v. 40‐56
6
vidíme Pánaa, jako toho
t
kdo
o hledá a zachraaňuje. Deevátá kaapitola jee
rozu
uzlení otáázky Ježíšo
ovy identtity a cíle jeho pozemské mise.
Opaakování: Co tě nejjvíce zaujjalo z ned
dělního káázání na tento texxt? Jak to
o
můžžeš apliko
ovat do svvého života s Bohe
em?
1. Text,
T
jím
mž se dnees budeme zabýývat, je velmi
v
zaajímavý, ale takéé

trocchu konttroverzníí text. Přřečti si celou
c
deevátou kapitolu a potom
m
vysvvětli, jakk náš texxt souvisíí s témattem „Krá
álovství B
Božího“, které jee
jedn
nou z hlaavních myyšlenek celé
c kapiitoly.
• Jak
J náš texxt souvisí s cílem Lu
ukášova evvangelia (Lk
( 19,10;; Lk 1,1‐4)?
2. Rozděl
R
teento náš úsek naa menší oddíly
o
a ke každéému z niich napišš

celo
ou větou svůj vlasstní názeev.
• JJaká je hla
avní myšleenka našeho příběh
hu?
• V čem všem
m je tento
o text kon
ntroverzní?
3. Než
N se pustíme
p
do vlasstního te
extu, po
odívej see nejprvve, kteréé

učeedníky Ježžíš vyslall ‐ viz Lk 6,12‐16. Jak je možné,
m
žee svěřil svou mocc
takéé Jidášovvi?
• P
Podívej see do veršů
ů 1‐2.6 a vysvětli, jakou
j
přessně moc apoštolovvé dostali..
J se to projevoval
Jak
p
lo konkréttně?
• Čti
Č Sk 8,9‐2
24. Co ten
nto příběh
h říká o mo
oci dané člověku
č
(vviz také Nu
u 22)?
• Podívej
P
se do Lk 9,3
37‐43. Pročč učednícii nemohli uzdravit ttohoto chllapce?
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• Jak je to s mocíí uzdravovvat a vyhá
ánět démony dneskka? Kdo m
má tuto moc
m ‐
srovneej oddíly ja
ako např. Mt 28,18
8‐20; Zj 13
3,1‐4.14‐1
15.
• Mámee se také dnes
d
mod
dlit za uzdrravení (Jk 5,14‐16)??
4. Ježíš dal svým
m učedníkkům mocc a také jim
j přikáázal, co m
mají dělat (v.

1‐2). O co
c přesněě šlo?
• Jakou
u roli hrajje kázáníí v součassné církvii? Je ještěě potřeba
a? Není lepší
l
využívvat modernějších metod
m
komunikacee?
• Apošttolové měěli kázat Boží
B králo
ovství. Co to podle tebe znam
mená?
• Co to znamená
á v kontexxtu Lukáššova evan
ngelia?
5. Ježíš dal apošštolům přřesné insstrukce, jak mají postupo
ovat (v. 3‐5).
3

Co tě naa nich nejjvíce zaujjalo nebo
o překvapilo?
• Jaký smysl
s
mělly tyto insstrukce?
• Bylo n
nutné tyto
o instrukcce následo
ovat? Pro
oč?
6. Ve ve
erších 6‐9
9 čteme o tom, jaaký dopaad měla tato
t
Ježíššova mise
e na

celý Izrael. Co všechno o tom můžžeme v těchto
t
veerších najjít?
• Podíveej se do verše 6. Co tento
o verš kon
nstatuje?? Jak se z něj můžžeme
poučitt také myy?
• Jak na
a kázání apoštolů reagovali lidé (můžeme see to dověědět z posstoje
krále Heroda)??
dělal Hero
odes s Ja
anem Křtiitelem (přečti si celý
c
příběěh z Mt 14,3‐
1
• Co ud
13)?
a koho ho
o považovvali?
• Co říkkali lidé o Ježíši? Za
• Proč se
s chtěl Herodes
H
s
setkat
s Jeežíšem? Co
C očekávval? Pročč se chtějíí lidé
setkatt s Ježíšem
m dnes?
7. Posled
dní verš našeho příběhu je zvláštní ‐ poro
ovnej ho s posled
dním

veršem předchoz
p
zí kapitolyy. Co z tohoto srovvnání vyp
plývá?
• Co nového ses naučil o Božím
B
krá
álovství? Co o Pánu Ježíši Krristu?
• Které věci budeeš aplikovvat do svéého života
a? Jak?
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