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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Větší část jedenácté kapitoly 

k modlitbám na začátku kapitoly

demonstrace moci Ducha Svatého, jímž vyhání démony

poté jeho vyučování, respektive napomenutí určené lidem, kteří se vzpírají 

těmto jasným důkazům Božího jednání

Boží a nazývali ho dílem satanovým a druzí žádali od Pána znamení 

znamení z nebe, které by dokázalo, ž

Mesiášem. Oběma skupinám Ježíš dává velice jasně najevo, že se vydaly 

špatnou cestou a ukazuje na jediný zdroj, na němž mají stavět a tím je Boží 

Slovo. Tito lidé se stavěli proti Božímu Slovu, převraceli ho a zpochybňovali 

a Pán je vede k tomu, že nedostanou jiný důkaz, než z

Opakování: Co tě nejvíce oslovilo v

to aplikuješ do svého života?

1. Přečti si několikrát 

částí, na které můžeme celý tento oddíl rozdělit. Jak na sebe jednotlivé 

části navazují? 

• Jaká je hlavní myšlenka našeho textu (

• Pokus se najít pro tento text výstižný název. Jak bys nazval jednotlivé 
menší úseky textu?

• Jak tento oddíl souvisí se záměrem Lukášova e

• Jak můžeme tomuto oddílu rozumět v
 

2. Verše 37-38 jsou takovým úvodem do situace

dozvídáme? Kde se nachází Pán Ježíš?

• Co se podle v. 38 stalo v

• Proč se farizeus podivil? 

• Odkud pocházely různé příkazy o omývání (
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 45, LK 1

OTÁZKY KE STUDIU

Větší část jedenácté kapitoly je velkým varováním. Po důrazné výzvě 

modlitbám na začátku kapitoly (Lk 11:1-13) přichází Ježíšova 

demonstrace moci Ducha Svatého, jímž vyhání démony

poté jeho vyučování, respektive napomenutí určené lidem, kteří se vzpírají 

těmto jasným důkazům Božího jednání (Lk 11:17-36). Jedni převraceli dílo 

Boží a nazývali ho dílem satanovým a druzí žádali od Pána znamení 

nebe, které by dokázalo, že je opravdu tím zaslíbeným 

Mesiášem. Oběma skupinám Ježíš dává velice jasně najevo, že se vydaly 

špatnou cestou a ukazuje na jediný zdroj, na němž mají stavět a tím je Boží 

Slovo. Tito lidé se stavěli proti Božímu Slovu, převraceli ho a zpochybňovali 

tomu, že nedostanou jiný důkaz, než z Božího Slova.

Co tě nejvíce oslovilo v nedělním kázání z tohoto oddílu? Jak 

to aplikuješ do svého života? 

několikrát celý oddíl (Lk 11:37-54) a všimni si jednotlivých 

žeme celý tento oddíl rozdělit. Jak na sebe jednotlivé 

Jaká je hlavní myšlenka našeho textu (v. 37-54)? 

Pokus se najít pro tento text výstižný název. Jak bys nazval jednotlivé 
menší úseky textu? 

Jak tento oddíl souvisí se záměrem Lukášova evangelia (

Jak můžeme tomuto oddílu rozumět v kontextu jedenácté kapitoly?

jsou takovým úvodem do situace. Co se z

dozvídáme? Kde se nachází Pán Ježíš? Proč je zde? 

stalo v domě farizea? 

Proč se farizeus podivil?  

Odkud pocházely různé příkazy o omývání (Mt 15:1-11)? 
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11,37-54  

je velkým varováním. Po důrazné výzvě 

přichází Ježíšova 

demonstrace moci Ducha Svatého, jímž vyhání démony (Lk 11:14-16) a 

poté jeho vyučování, respektive napomenutí určené lidem, kteří se vzpírají 

. Jedni převraceli dílo 

Boží a nazývali ho dílem satanovým a druzí žádali od Pána znamení – 

e je opravdu tím zaslíbeným 

Mesiášem. Oběma skupinám Ježíš dává velice jasně najevo, že se vydaly 

špatnou cestou a ukazuje na jediný zdroj, na němž mají stavět a tím je Boží 

Slovo. Tito lidé se stavěli proti Božímu Slovu, převraceli ho a zpochybňovali 

Božího Slova. 

tohoto oddílu? Jak 

všimni si jednotlivých 

žeme celý tento oddíl rozdělit. Jak na sebe jednotlivé 

Pokus se najít pro tento text výstižný název. Jak bys nazval jednotlivé 

vangelia (Lk 1:1-4)? 

kontextu jedenácté kapitoly? 

Co se z těchto veršů 

 



 BIBLICKÉ SPOLE

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775

Copyright © 200

3. V dalších verších (v. 3

farizeové? Co bylo hlavním důvodem Ježíšových běda?

• V prvním napomenutí (v. 39

co přesně se jedná? 

• Jaké je Ježíšem navrhované řešení tohoto problému farizeů (

• V jakém slova smyslu učiní
 

4. Verš 43 je dalším napomenutím. Na co klade důraz Ježíš zde?

• Jaký byl starozákonní význam desátků

• Co bylo špatného na jednání farizeů?

• Co nám tento text říká o motivaci farizeů?
 

5. V dalších verších (v. 43

s přirovnáním? O čem je toto?

• Jak rozumíš přirovnání k 
 

6. V druhé části textu (v. 45

jednalo? Za co kárá je? 

• I zde je několikeré běda. Které z

• Proč bylo špatné stavět pomníky prorokům

• Jak rozumíš Ježíšovu „od Ábela po Zacharjáše

• Jak to, že jim bude připočtena vina za všechnu prolitou krev
to nespravedlivé? 

• Ve v. 52 je řeč o klíčích pozná
jiným lidem vejít do Božího království?

 

7. V závěru našeho textu (

zjevuje jejich zloba?  

Co nám tyto verše říkají o jejich smýšlení i jejich motivaci?
  

8. Co nového o sobě ses naučil z

životě?  

• Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s

IBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD 

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, cirkevusti@cirkevusti.cz; www.cirkevusti.cz

Copyright © 2009 Biblické společenství křesťanů 

v. 39-44) Ježíš kárá farizeje. Kdo to byli 

farizeové? Co bylo hlavním důvodem Ježíšových běda? 

v. 39-41) staví Ježíš do kontrastu vnějšek a vnitřek. O 

Jaké je Ježíšem navrhované řešení tohoto problému farizeů (v. 41

slova smyslu učiní rozdání věcí tyto věci čisté? 

je dalším napomenutím. Na co klade důraz Ježíš zde?

byl starozákonní význam desátků (viz např. Dt 14:29)? 

Co bylo špatného na jednání farizeů? 

Co nám tento text říká o motivaci farizeů? 

3-44) je ještě další Ježíšovo napomenutí spojené 

O čem je toto? 

 obíleným hrobům (viz Nu 19:11-22)? 

v. 45-52) Ježíš napomíná zákoníky. O koho se 

a. Které z nich ti přijde nejzávažnější? 

Proč bylo špatné stavět pomníky prorokům (v. 47-48)? Jak to Ježíš myslel?

od Ábela po Zacharjáše“ (v. 51)? 

Jak to, že jim bude připočtena vina za všechnu prolitou krev proroků

je řeč o klíčích poznání. Co tím Pán myslel? Jak může někdo bránit 
jiným lidem vejít do Božího království? 

našeho textu (v. 53-54) vychází pravda najevo. Jak se zde 

Co nám tyto verše říkají o jejich smýšlení i jejich motivaci? 

ses naučil z tohoto textu? Co o Kristu a křesťanském 

Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s
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Kdo to byli 

staví Ježíš do kontrastu vnějšek a vnitřek. O 

v. 41)? 

je dalším napomenutím. Na co klade důraz Ježíš zde?  

ovo napomenutí spojené 

 

) Ježíš napomíná zákoníky. O koho se 

? Jak to Ježíš myslel? 

proroků? Není 

ní. Co tím Pán myslel? Jak může někdo bránit 

) vychází pravda najevo. Jak se zde 

textu? Co o Kristu a křesťanském 

Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s Bohem? 


