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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 52, LK 13,10-21
1
OTÁZKY KE STUDIU
Ježíš směřuje do Jeruzaléma ke svému cíli, jímž je kříž. Na své cestě
prochází mnoha městy a vesnicemi v Judsku i v Galileji. Na jednom místě
učil v sobotu v synagoze. A právě odtud se rozvíjí příběh, který vrcholí
podobenstvími
obenstvími o šíření Božího království. Předchází jim jiné podobenství –
podobenství o neplodném fíkovníku a milosrdném vinaři, který dává ještě
jednu šanci a předtím je Ježíšova výzva k pokání.
Opakování: Připomeň si hlavní myšlenky z předchozího oddílu (Lk
( 13,1-9).
Co tě nejvíce zaujalo v kázání na tento oddíl?
1. Přečti si celou třináctou kapitolu Lukáše. Jaké
Jaké jsou hlavní body této

kapitoly? Jak souvisí s kapitolami předchozími?
• Jaká je hlavní myšlenka této kapitoly?
• Pokus se napsat jednoduchou osnovu této kapitoly. Každou část
pojmenuj svými slovy.
2. Ve verších 10-17 je příběh ženy, jejíž uzdravení vyvolalo v synagoze

velké pobouření. Přečti si několikrát tento příběh. Jaká je hlavní
myšlenka tohoto příběhu?
• Vypiš si všechny postavy z tohoto příběhu.
• Co se můžeme dozvědět o jednotlivých postavách?
• Co všechno se z tohoto textu můžeme dozvědět o postižené ženě?
3. Všimni
šimni si jednotlivých reakcí ve
v verších 10-17.
17. Jak reagovali

jednotliví lidé a skupiny v tomto příběhu?
• Proč byl představený synagogy pobouřen (v.
( 14)?
)? Můžeme tomu nějak
porozumět? Bylo to oprávněné? Vysvětli.
• Jak na jeho pobouření reaguje Pán Ježíš? Co tím chce říct?
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• Jaké vlastnosti můžeme v tomto textu vidět u Pána Ježíše Krista? Vypiš
si alespoň několik z nich.
• Jak tyto věci souvisí s předchozím podobenstvím (Lk 13,6-9)?
)?
4. Přečti si z Lukášova evangelia další příběhy, které se udály v sobotu

(Lk 6,1-11; Lk 14,1-6).
). Co mají tyto příběhy společného?
• O co v těchto příbězích jde? Jaká je pointa všech těchto příběhů?
• Všimni si jednotlivých postav v těchto
hto příbězích? Je zde nějaká
souvislost mezi jednotlivými příběhy?
• Všimni si také reakcí jednotlivých lidí a skupin v těchto příbězích?
• Přečti si Židům 4,1-11.. Co nám tento text říká o skutečné sobotě?
• Čti Matouš 11,28. Kde můžeme podle tohoto textu najít skutečné
odpočinutí? Jak to souvisí s textem v listu Židům?
5. V dalších verších (v. 18-19)
18
je zaznamenáno Ježíšovo podobenství.

Čeho se toto podobenství týká?
• Jaká je hlavní myšlenka tohoto podobenství?
• Můžeme z něj použít nějaké další detaily?
• Pokus se zjistit co nejvíce o věcech zmíněných v tomto podobenství.
6. Další podobenství (v.
v. 20-21)
20
je v podstatě stejné jako předchozí.

V čem se liší? V čem se tato podobenství doplňují?
• Jak tato dvě podobenství souvisí s předchozím textem?
• Jak můžeme těmto podobenstvím
podobens
porozumět v kontextu celé 13.
kapitoly?
• Jak nám tato dvě podobenství pomáhají pochopit smysl předchozího
oddílu o uzdravení nemocné ženy?
7. Vypiš si všechny věci z tohoto oddílu, které se týkají charakteru

Pána Ježíše Krista a přirozenosti Božího království.
• Co nového o Božím království ses naučil z tohoto oddílu?
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