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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

V našem studiu Lukášova evangelia jsme se dostali do dvanácté kapitoly. 

Větší část jedenácté kapitoly 

včetně dvanácté – a to až do patnácté kapitoly 

Přesto je to Boží Slovo, které je vhodné k

výchově ke spravedlnosti (

obtížnějších textů, protože víme, že skrze ně k

stejně, jako skrze ostatní Písmo. 

Opakování: Co tě nejvíce oslovilo v

to aplikuješ do svého života?

1. V kapitolách 11-14 Ježíš mnohokrát varuje před učením a jednáním 

farizeů a napomíná lidi. Přečti si všechny čtyři kapitoly a poznamenej si 

všechny oddíly, kde Ježíš kárá zákoníky a farizeje nebo napomíná či 

varuje učedníky a ostatní lidi.

• Jak bychom mohli shrnout, proč Ježíš tyto lidi káral?
 

2. Dvanáctá kapitola

verše 1. Koho Pán varoval před farizeji?

• Připomeň si další okolnosti celé této situace (

• Před čím konkrétně varoval Ježíš podle 

• Jak se tento „kvas farizeů“ projevoval (viz. 
 

3. Čti verše 1-3. Ježíš vyučuje učedníky a také zástupy o pokrytectví. 

Jak bychom mohli definovat, co to je pokrytectví?

• Na co se ohledně pokrytectví soustředí Ježíš (viz 

lidského jednání zdůrazňuje?

• Co o tom říká? Jak to bude vypadat?

• Kdy se to stane?  
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 46, LK 

OTÁZKY KE STUDIU

V našem studiu Lukášova evangelia jsme se dostali do dvanácté kapitoly. 

Větší část jedenácté kapitoly byla velkým varováním. Následující kapitoly 

a to až do patnácté kapitoly – nejsou o mnoho lepší. 

řesto je to Boží Slovo, které je vhodné k učení, usvědčování, nápravě a 

výchově ke spravedlnosti (2Tm 3:16). Proto se můžeme radovat z

obtížnějších textů, protože víme, že skrze ně k nám Duch svatý promlouvá 

stejně, jako skrze ostatní Písmo.  

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

to aplikuješ do svého života? 

14 Ježíš mnohokrát varuje před učením a jednáním 

farizeů a napomíná lidi. Přečti si všechny čtyři kapitoly a poznamenej si 

oddíly, kde Ježíš kárá zákoníky a farizeje nebo napomíná či 

varuje učedníky a ostatní lidi. 

Jak bychom mohli shrnout, proč Ježíš tyto lidi káral? 

Dvanáctá kapitola začíná varováním před farizeji. Podívej se do 

. Koho Pán varoval před farizeji? 

Připomeň si další okolnosti celé této situace (Lk 11,14.37)?

Před čím konkrétně varoval Ježíš podle v. 1? 

Jak se tento „kvas farizeů“ projevoval (viz. Lk 11,37-54)? 

. Ježíš vyučuje učedníky a také zástupy o pokrytectví. 

definovat, co to je pokrytectví? 

Na co se ohledně pokrytectví soustředí Ježíš (viz v. 2

lidského jednání zdůrazňuje? 

Co o tom říká? Jak to bude vypadat? 
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K 12,1-12  

V našem studiu Lukášova evangelia jsme se dostali do dvanácté kapitoly. 

Následující kapitoly 

nejsou o mnoho lepší. 

učení, usvědčování, nápravě a 

Proto se můžeme radovat z takto 

nám Duch svatý promlouvá 

tohoto oddílu? Jak 

14 Ježíš mnohokrát varuje před učením a jednáním 

farizeů a napomíná lidi. Přečti si všechny čtyři kapitoly a poznamenej si 

oddíly, kde Ježíš kárá zákoníky a farizeje nebo napomíná či 

začíná varováním před farizeji. Podívej se do 

)? 

 

. Ježíš vyučuje učedníky a také zástupy o pokrytectví. 

v. 2-3)? Kterou část 
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4. Verše 4-7 nám odhalují něco důležitého o lidech kolem farizeů. Jak 

jednali lidé, kteří museli slyšet tato Ježíšova slova? Proč takto jednali?

• Co má společného takovéto jednání s

• Ve verších 4-5 Ježíš říká 

koho ne? Proč? 

• Ježíš třikrát opakuje, že se máme bát.

• Ve verších 6-7 vysvětluje tato svá slova ohledně toho, koho se bát a nebát. 

Jak rozumíš tomuto vysvětlení?

• Co nám tyto verše říkají o Bohu? 
 

5. Další dva verše (v. 8-9) 

jednou učil své učedníky (Lk 9,23

s pokrytectvím a strachem z

• Co to znamená, že se Ježíš přizná „před Božími anděly“? Kdy to bude? Jaká 

bude role andělů? 
 

6. Desátý verš je zde jakoby nezávisle na ostatních verších. Jakou zde 

vidíš souvislost s předchozím textem?

• Jak rozumíš tomuto verši? 

• Proč mluvení proti Pánu je odpustitelné a rouhání se Duchu Svatému je 

neodpustitelné?  

• Co to je rouhání se Duchu Svatému? Koho se to t

vysvětli s použitím dalších míst v
 

7. Poslední dva verše našeho oddílu (

Svatého z v. 10. Co chce Ježíš své posluchače naučit?

• Koho konkrétně se tato slova týkají? Mluví také o přípravě kázání? O 

obhajobě křesťanské víry? 
  

8. Co tento oddíl učí o našem Pánu? 

celá Boží Trojice (Otec, Syn i Duch Svatý). 

• Jaké principy křesťanského života jsou v

• Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s
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nám odhalují něco důležitého o lidech kolem farizeů. Jak 

jednali lidé, kteří museli slyšet tato Ježíšova slova? Proč takto jednali?

Co má společného takovéto jednání s pokrytectvím? 

Ježíš říká – „nebojte se vs. bojte se“. Koho se máme bát a 

Ježíš třikrát opakuje, že se máme bát. Jak si to vysvětluješ? 

vysvětluje tato svá slova ohledně toho, koho se bát a nebát. 

Jak rozumíš tomuto vysvětlení? 

Co nám tyto verše říkají o Bohu?  

) jsou tak trochu opakováním toho, co Ježíš již 

Lk 9,23-26). Proč to Ježíš říká právě v

pokrytectvím a strachem z farizeů? 

Co to znamená, že se Ježíš přizná „před Božími anděly“? Kdy to bude? Jaká 

je zde jakoby nezávisle na ostatních verších. Jakou zde 

předchozím textem? 

Jak rozumíš tomuto verši?  

Proč mluvení proti Pánu je odpustitelné a rouhání se Duchu Svatému je 

Co to je rouhání se Duchu Svatému? Koho se to týká? Proč? Svou odpověď 

použitím dalších míst v Písmu.  

Poslední dva verše našeho oddílu (v. 11-12) navazují na téma Ducha 

. Co chce Ježíš své posluchače naučit? 

Koho konkrétně se tato slova týkají? Mluví také o přípravě kázání? O 

obhajobě křesťanské víry?  

tento oddíl učí o našem Pánu? Všimni si, že se v oddílu vyskytuje 

celá Boží Trojice (Otec, Syn i Duch Svatý).   

Jaké principy křesťanského života jsou v tomto oddílu Písma? 

Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s
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nám odhalují něco důležitého o lidech kolem farizeů. Jak asi 

jednali lidé, kteří museli slyšet tato Ježíšova slova? Proč takto jednali? 

Koho se máme bát a 

vysvětluje tato svá slova ohledně toho, koho se bát a nebát. 

sou tak trochu opakováním toho, co Ježíš již 

). Proč to Ježíš říká právě v souvislosti 

Co to znamená, že se Ježíš přizná „před Božími anděly“? Kdy to bude? Jaká 

je zde jakoby nezávisle na ostatních verších. Jakou zde 

Proč mluvení proti Pánu je odpustitelné a rouhání se Duchu Svatému je 

ýká? Proč? Svou odpověď 

) navazují na téma Ducha 

Koho konkrétně se tato slova týkají? Mluví také o přípravě kázání? O 

oddílu vyskytuje 

tomto oddílu Písma?  

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


