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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 47, LK 12,13-21
1
OTÁZKY KE STUDIU
Ve dvanácté kapitole Lukášova evangelia nacházíme Ježíše stále uprostřed
zástupů. Nejinak je tomu i v našem dnešním oddíle. Jedná se o oddíl, který
bychom charakterizovat myšlenkou našeho bohatství před Bohem.
B
Kdo je
bohatý před Bohem? Ježíš na tuto otázku
otázku odpovídá v kontextu
konkrétního problému mezilidských vztahů.
Opakování: Zopakuj si z minulého oddílu, co to je rouhání se Duchu
Svatému. Co tě nejvíce oslovilo v nedělním kázání z dnešního oddílu? Jak
to aplikuješ do svého života?
1. V kapitolách 11-14
14 Ježíš mnohokrát varuje před učením a jednáním

farizeů a napomíná lidi. Připomeň si Ježíšova varování z 11. kapitoly.
Komu byla tato varování určená?
určená
• Na co především se Ježíš soustředil v 11. kapitole?
• Koho
oho oslovuje na začátku 12. kapitoly?
2. Přečti si Lk 12,13-21.
12,13 . Co je hlavní myšlenkou tohoto textu? Pokus

se vlastními slovy převyprávět celý příběh.
• Jak tento text souvisí s předchozím oddílem ze 12. kapitoly
apitoly? Všimni si pokud
možno co nejvíce souvisejících detailů.
• Jak by se dal tento příběh rozdělit na menší celky?
• Je zde nějaká souvislost se záměrem Lukášova evangelia (Lk
( 19,10)?
3. Čti verše 13-14. V jakých okolnostech znovu nacházíme Ježíše? Kdo

za ním přichází a proč?
• Jak Ježíš reaguje
guje na mužovu prosbu (v. 14)?
• Všimni si, jak Ježíšova odpověď souvisí s Lk 9,51 a Lk 19,10.
19,10 Co bylo podle
těchto veršů Ježíšovým posláním?
• Proč Ježíš odmítá roli rozhodčího (ačkoliv rabíni tuto roli zastávali)?
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4. Verš 15 odhaluje
e jeden z důvodů, proč Ježíš odmítl mužovu prosbu.

Co nám tento verš (nepřímo) říká o motivech toho muže?
• Tento verš je znovu varováním. Před čím Ježíš varuje nyní?
• Je zde nějaká souvislost s varováními 11. kapitoly?
• O čem celkově mluví Ježíš v tomto varování (jedná se o něco jiného, než
před čím varuje v tomto verši konkrétně)?
konkrétně)
5. Verše 16-20 jsou podobenstvím. Co je základem tohoto
to
podobenství
podobenství?

Co má toto podobenství vysvětlit?
vysvětlit Každé podobenství obvykle ukazuje
pouze na jednu jedinou věc – o kterou jde zde (viz. v. 15)?
• Jak toto podobenství souvisí s předchozím oddílem 12. kapitoly?
apitoly? Se kterými
konkrétními verši ho můžeme spojit?
• Jaký postoj zaujímá muž z tohoto podobenství?
• Jakými slovy, vlastnostmi, bychom mohli tohoto muže charakterizovat?
• Kdo by odpovídal tomuto muži v naší společnosti (obecně)?
• Shledává Bůh něco špatného na zásobách obilí (v našem kontextu to může
být např. důchodové pojištění)? Vysvětli.
6. Dvacátý verš je rozuzlením tohoto podobenství. Co znamenají ta slova

vložená do Božích úst?
• Jak rozumíš tomuto verši?
• Proč Bůh nazývá tohoto muže bláznem? V čem spočívá jeho bláznovství?
7. Poslední verš našeho oddílu (v.
( 21) vysvětluje celý tento oddíl. Zde

nacházíme hlavní
avní myšlenku celého oddílu, k níž všechno v předchozích
verších směřuje. O jakou myšlenku se jedná?
• Jak bychom
m mohli tuto myšlenku parafrázovat?
• Jak bychom mohli popsat člověka, který je bohatý před Bohem?
B hem? Může nám
zde napomoci kontext předchozího oddílu? Jak?
8. Co tento oddíl učí o Bohu?
Bohu Jaký má být náš postoj k majetku – všimni

si kontextu dědictví ve v. 13-14?
13
• Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s Bohem?
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