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OTÁZKY KEE STUDIU
Dnees otevírááme jedn
nu z nejkrrásnějších
h kapitol Lukášovaa evange
elia. Je to
o
kapitola, kteerá je jedním velkým (tro
oj)podobenstvím. Tato kaapitola jee
naprosto jed
dinečná v Novém zákoně. Obsahujee tři obraazy, které
é mluví o
ztracenosti. V předch
hozí kapitole (kap
pitola 14
4) jsme vviděli Pán
na Ježíšee
Krista na hosstině u jed
dnoho z předních
p
farizeů (LLk 14,1). P
Potom vyyprávěl třii
příb
běhy, kterré se všecchny točilly kolem hostin ‐ resp. kolem jediné hostiny ‐
neb
beské hostiny v Božím králo
ovství. Tře
etí z těchtto příběh
hů (Lk 14,,16‐24) jee
poto
om dopllněn výzvou k náásledován
ní (Lk 14,25‐27),, která je
j znovu
u
ilusttrována třemi
t
obrrazy (Lk 14,28‐35)
1
‐ stavby věže, kráálovského
o tažení a
soli bez slano
osti.
Opaakování: Co bylo hlavním
m důrazem
m celé čtrnácté
č
kapitoly?? Co váss
nejvvíce zaujaalo v kázání na dneešní oddíl?
1. Přečtěte
P
si celou patnácto
p
ou kapito
olu. Jak na sebe navazují je
ednotliváá

vyprávění tééto kapito
oly. Jak naavazují naa text přeedchozí kaapitoly?
•
•
•
•

JJak tento oddíl sou
uvisí s Ježííšovým po
osláním formulova
fo
aným v Lkk 19,10?
J můžem
Jak
me tuto kapitolu
k
lo
ogicky rozzdělit na menší
m
od
ddíly?
P
Pokuste
see vlastním
mi slovy pojmenov
p
vat každý z těchto o
oddílů.
C je hlavvním důra
Co
azem této
o kapitoly?

2. Dnes
D
mááme před
d sebou první čáást našeho podo
obenství (v. 1‐7)..

Hneed v úvod
du můžeeme viděět takovýý popis celé
c
situaace (v. 1‐3). Pročč
Ježííš vyprávěl toto podobens
p
ství?
• V
Všimněte si, kdo se
s shrom
mažďoval kolem Jeežíše (v. 1). O jakké lidi see
jeednalo? Jak
J byste je mohli popsat?
p
• Proč
P tito lidé
l přichá
ázeli ke Kristu?
K
• Jak
J se k niim stavěl Pán (viz také Mt 9,36;
9
Mk 6,34)?
• Co
C vzbuzo
ovalo odp
por nábožženských lidí
l (v. 2)?? Proč?
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3. Ve verši
v
3 Ježíš reeaguje na
n reptáání farizzeů. Jakk konkré
étně

zareagovval?
• Všimn
něte si, ko
olik podob
benství v této
t
souvvislosti Ježžíš farizeů
ům řekl. Co
C to
znameená pro ná
áš text?
• Jak můžeme
m
(n
nebo mám
me) rozum
mět celé patnácté
p
kapitole jjako jednomu
podob
benství? Dává
D
vám to nějakýý smysl? Ja
aký?
• Jak mů
ůžeme v tomto
t
světle lépe ro
ozumět vššem příběh
hům 15. kkapitoly?
• Všimn
ni si posta
av, které v jednotliivých příb
bězích 15. kapitoly vystupujíjí. Ke
komu bychom je
j mohli v tomto po
odobenstvví připodob
bnit?
4. Přečtě
ěte si ono vlastní podoben
nství (neb
bo jeho první
p
částti) z v. 4‐6. O

co v tom
mto příběh
hu jde?
• O kom
m Bible mluví jako o Pastýři, který
k
hled
dá své ovcee (viz J 10,,11‐15)?
• Co děllá dobrý pastýř
p
se ztracenou
z
ovcí podlle našeho textu?
• Jak rozzumíte to
omuto příb
běhu ve svvětle veršů
ů 1‐3?
5. Přečtě
ěte si Izzajáše 53
3,6 a vyssvětlete, kdo máá být ztrracenou ovcí

z našeho
o podobenství? Kd
do byl tou
uto ovcí z kontextu
u Lk 15,1‐‐3?
• Jak ná
ám toto podobenst
p
tví pomáh
há vysvětliit otázku spasení ‐ kdo je akktivní
v díle spasení
s
a kdo na ko
oho čeká??
6. Posled
dní verš našeho
n
textu převvádí podo
obenství do duchovní roviny a

dává jeho obsahu
u velmi ko
onkrétní smysl. Naa co Ježíšš tímto po
odobensttvím
ukazuje podle v. 7?
7
• Jaké dva
d druhy lidí nachá
ázíme v to
omto veršii?
• Jak je popsáno spasení
s
v kontextu tohoto veerše?
• V čem
m to navazzuje na přeedchozí ka
apitolu?
7. Jak to
oto podob
benství promlouváá do vaše
eho vlastn
ního životta?

• Co nového jstee se naučilli z tohoto
o podobeenství o Bo
ohu a o Jeežíši?
• Jaké vvěci tento
o oddíl učíí o lidech?
• Které konkrétn
ní věci můžete
m
po
oužívat ve
v svém každoden
nním cho
ození
s Boheem?
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