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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 48, LK 12,22-34
1
OTÁZKY KE STUDIU
V minulém oddíle dvanácté kapitoly Lukášova evangelia jsme viděli příběh
bohatého muže, který myslel pouze na to, jak zabezpečit svůj pozemský
život, ale vůbec nemyslel na věčnost (Lk 12,16-21). Je to obraz většiny lidí
v naší společnosti. Od tohoto podobenství Ježíš přechází k tomu, jaký
postoj srdce mají jeho učedníci v této oblasti života. Ježíš se obrací na své
učedníky a vyučuje je o Božím zaopatření jejich života.
Opakování: Jaká byla pointa předchozího příběhu o bohatém muži (v.
( 21)?
1. Přečti si text od začátku 12. kapitoly až do verše 34 a připomeň si

celkový kontext této kapitoly (viz. Lk 11,14nn).
• Co je hlavním tématem 12. kapitoly?
• Ke komu se Ježíš obrací v průběhu této kapitoly?
• Za jakých okolností probíhá toto Ježíšovo vyučování?
2. Ve verši 22 Ježíš začíná svou promluvu k učedníkům. Ježíš začíná

slovíčkem „proto“ - na co toto slovíčko odkazuje?
• Jaké konkrétní souvislosti zde nacházíme s předchozím oddílem (v.
( 16-21)?
• Jaké souvislosti zde můžeme nalézt s celým předchozím oddílem 12.
kapitoly?
3. Čti verše 22-23. Jak tyto verše vysvětlují předchozí podobenství o

bohatém muži?
• Proč se křesťané nemají starat o život, o jídlo, oblečení? Jak tomu máme
rozumět?
23 V čem je život víc než pokrm a oděv?
• Jak rozumíš verši 23?
4. Ježíš znovu přichází s jednoduchými ilustracemi svého vyučování (v.
(

24-28).
). O jaké ilustrace se jedná?
• Odkud Ježíš čerpá inspiraci pro své ilustrace?
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• Ve verši 24 Ježíš opakuje Lk 12,7. Jak se tyto výroky liší a v čem jsou naopak
shodné (všimni si také kontextu obou veršů)?
• Co je hlavním tématem těchto veršů (všimni si oslovení na konci 28. verše)?
• Jak by měli křesťané nakládat se svými starostmi (viz např. 1Pt 5,7 nebo Fp
4,5)?
• Jak nakládáš se svými starostmi? Neprojevuje se v nich tvoje malověrnost?
5. Verše 29-34 převádějíí principy ilustrované předchozími verši ještě do

jiné roviny. Ukazují starost o zabezpečení života ve světle nebeského
království. Jak nám může tato perspektiva pomoci dívat se správným
způsobem na životní starosti?
• Jak konkrétně tyto verše navazují na předchozí oddíl?
• V. 30 mluví o „lidech tohoto světa“. O koho se jedná? O co jim jde? Jaký má
být rozdíl mezi nimi a těmi, jimž je zaslíbeno království (v.
( 31)?
)?
• Co konkrétně
nkrétně znamená „hledat nejprve Boží království“?
• Jaké ujištění nacházíme ve verši 32? Koho se to týká?
6. Verš 33 mluví o rozdání majetku. Jak tomuto verši rozumíš? Jak ho

máme aplikovat ve svých životech?
• Najdi v Písmu a poznamenej si místa, která dále podporují tuto myšlenku a
vedle nich také ta místa, která nás naopak vedou k zodpovědnému
správcovství toho, co od Boha máme.
7. Poslední verš (v. 34) dává do souvislosti poklad a srdce. Jak tento verš

souvisí s veršem 21?
• Kde je tvůj poklad? Co nám může být měřítkem toho, kde se nachází náš
poklad? Existují nějaké jednoznačné indikátory, podle kterých to můžeme
poznat?
8. Co tento oddíl učí o Bohu a jeho vztahu k nám? Jaká nebezpečí

vyplývají z přílišné péče o majetek a zabezpečení života? Kde je ta
hranice této „přílišné“ péče?
• Co tento oddíl říká o lidském srdci a o našich postojích?
• Jak budeš tyto věci aplikovat do svého každodenního chození s Bohem?
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