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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 35, LK 9,28-36
OTÁZKY KE STUDIU
V našem studiu Lukášova evangelia máme za sebou jedno z nejkrásnějších
vyznání Ježíše, kdy Petr jasně prohlašuje: „Ty jsi Mesiáš Boží“ (Lk
( 9,20).
Bylo to jasné potvrzení Ježíšovy totožnosti ze strany lidí. Jeho nejbližší
porozuměli tomu, kdo Ježíš je. Bylo jim to jasně zjeveno (Mt
(
16,17)
samotným Otcem (viz také J 1,12-13). Nyní dochází také k potvrzení téhož
ještě znovu z Boží strany.
Opakování: Jaké důsledky mělo vyznání Ježíše jako Mesiáše podle veršů
23-27?
1. Přečti si celou devátou kapitolu a všimni si, jak je sestavená - jak spolu

navzájem souvisí jednotlivé příběhy, jak na sebe navazují, jaké jsou
souvislosti mezi nimi.
• Přečti si také příběh o proměnění na hoře z Mt 17,1-9,
9, Mk 9,2-9
9,2 a 2Pt 1,1718.. Všimni si všech souvislostí i rozdílů.
2. Přečti si několikrát Lk 9,28-36.
9,28
Jak tento příběh souvisí s předchozím

příběhem a jak zapadá do kontextu celé deváté kapitoly?
kapitoly
• Jaká je hlavní myšlenka tohoto příběhu? Jak bys ho nazval jednou
větou?
• Jak tento příběh souvisí se záměrem celého Lukášova evangelia (Lk
19,10; Lk 1,1-4)?
3. Verš 27 mluví o tom, že někteří nezemřou, dokud nespatří království

Boží. Jak tomuto verši můžeme rozumět ve vztahu k našemu textu?
• Jak můžeme rozumět kontextu vyučování o následování
následování s příběhem o
proměnění na hoře?
4. Ve verši 28 máme hned několik zajímavých věcí. Kdy se tyto události

staly? Kde ještě Lukáš takto datuje události (Lk
(Lk 1,5; 2,1.21,
2,1.21 3,1 …)?
• Kdo všechno šel s Ježíšem na horu? Proč právě tito tři?
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• Podívej se na další místa, kde se mluví právě o těchto třech učednících
(Lk 5,1-11; 8,49-56;
56; 22,8; Mk 14,33;
14,33 …). Čím se odlišují od ostatních?
• Proč šel Ježíš na horu? Zopakuj si místa z Lukášova evangelia, kde jsme
až dosud viděli Ježíše, jak se modlí.
5. Verše 29-32a.. Co se dělo, když byl Ježíš na hoře. Popiš všechny

události z těchto veršů a všimni si jednotlivých skupin, které zde
vystupují.
• Jak můžeme vysvětlit proměnu Ježíšova oblečení (v.
( 29)?
• Kdo se zde „náhle“ objevuje? Proč právě tito dva muži?
• Jaký byl Mojžíšův
íšův trest za jeho neposlušnost (Dt
( 32,52).
). Kde se nachází
Mojžíš nyní?
• Jak je možné, že se tito lidé objevili, když byli již dávno mrtví (u Pána)? Jak
tomu máme rozumět?
• Může nám být tento příběh inspirací nebo biblickým podkladem k tomu,
abychom vyhledávali setkání se zemřelými? Vysvětli.
• Co bylo důvodem zjevení těchto mužů (v.
( 31)?
6. Následující oddíl (v.
v. 32b-34a)
3
ukazuje na jednání učedníků. Jak se

s touto událostí vyrovnávali?
• Podívej se na rozdíl v mluvě Mojžíše a Eliáše vs. Petra (v.
(v. 33c).
33c
• Co si podle tebe učedníci o celé té situaci mysleli?
7. V následujících verších (34b-36)
(
se setkáváme s Boží slávou. Pečlivě si

všimni, co se přesně odehrálo. Kdy ještě se odehrála podobná situace?
•
•
•
•

Všimni si toho, co říká samotný Bůh. Koho máme poslouchat?
Jak se projevuje tato poslušnost?
V. 35a ukazuje to, co je v našem životě podstatné - Ježíše samotného.
Jak v tomto příběhu projevilo Boží království (viz v. 27)?

8. Co je podle tebe v tomto příběhu nejzávažnější?
? A co je

nejpodivuhodnější?
• Co nového ses naučil o Ježíši, o Božím království a životě s Pánem?
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