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OTÁZKY KEE STUDIU
Již třetí
t
týdeen proch
házíme patnáctou
p
u kapitolo
ou Lukáššova evan
ngelia see
znám
mým velkkým (troj)podoben
nstvím o ztraceno
osti. Na ceelém pod
dobenstvíí
si ukazujemee, jaké je Boží srdcce pro ztrracené. Bůh
B je zdee zobrazo
ován jako
o
ten,, kdo se raduje, kd
dyž hříšnícci činí pokkání a obrací se k Němu. Viiděli jsmee
to hned
h
v úvvodu patn
nácté kap
pitoly (v. 1‐2), kdee Ježíš přřijímá hřííšníky a jíí
s nim
mi, dále to
t bylo naprosto zřejmé
z
jaak z podobenství o ztracené ovci (v..
4‐7)), tak v podoben
nství o ztracené
é minci (v. 8‐10
0). Bůh je plnýý
milo
osrdenstvví a volá hříšníky, aby činiili pokáníí a radovvali se ze
e spasení..
Patn
náctá kaapitola vrcholí
v
v posledníí částí trojpodob
t
benství, které jee
nazýýváno ‚O ztraceném synu‘ (Lk
( 15,11‐32).
Opaakování: Co
C vás neejvíce zasááhlo v nedělním káázání na d
dnešní od
ddíl?
1. Znovu
Z
si přečtětee celou patnáctou
p
u kapitollu a přip
pomeňte si hlavníí

myššlenky jednotlivýcch částí této
t
kapiitoly. Jakk byste p
pojmenovvali celou
u
patn
náctou kaapitolu?
• C
Co je hlavním důrrazem této kapito
oly (podívvejte se na celou kapitolu
u
z několika
a různých perspekttiv ‐ viz klííčová slovva)?
2. Přečtěte
P
si několikrát celé podob
benství o ztracen
ném synu
u (v. 11‐‐

32).. Jak bycchom mo
ohli rozdělit tento příběh
h na men
nší části?? Každou
u
částt pojmen
nujte vlasstními slo
ovy.
• JJaké osob
by v tomto
o příběhu
u vystupujjí?
• S kým mů
ůžeme jed
dnotlivé osoby
o
ideentifikovat (nezapo
omeňte na
n úvodníí
v
verše
celéého podobenství i důvod, proč
p
Ježíš toto pod
dobenstvíí říká ‐ Lkk
1
15,1‐3)?
• Jaký
J
jiný název
n
bycchom tom
muto podo
obenství ještě
j
moh
hli dát?
3. Podívejm
P
e se naa první dějství
d
našeho příběhu
p
((v. 11‐12
2). Jakou
u

atm
mosféru navozuje verš
v 11?
• Všimněte
V
si slůvka ‚také‘ na
a začátku v. 11. Na
a co to od
dkazuje?
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• Jak na
a vás půso
obí verš 12
2? Co nám
m říká o ch
harakteru mladšího
o syna?
4. V dalšší části na
ašeho příběhu (v. 13‐16) můžeme
m
o
odhalit
vícce o mlad
dším

synovi. K jaké skupině lidé byste dnes přirovnali jeho jednání?
• Jaké další
d věci o jeho cha
arakteru see dozvídáme z těch
hto veršů?? Po čem tento
t
člověkk toužil?
• Kdo z patnácté
p
kapitoly se
s mohl s tímto mla
adším syneem ztotožžnit?
• Jak se na tohoto
o syna dívvali farizeo
ové, kteří posloucha
p
ali tento p
příběh?
• Jak tato postavva souvisí s námi?
5. Verše
e 17‐21 jssou klíčo
ovou pasááží našeh
ho textu. Jakým sslovem byste
b

shrnuli tyyto veršee?
• Všimn
něte si slo
oves v těcchto verší
ších. Vypiššte si je a pokustee se je nějak
n
apliko
ovat ‚duchovním způ
ůsobem‘.
• Najděěte podobn
ná vyjádřeení v před
dchozích dvou
d
podo
obenstvích
h.
• Pokusste se shrn
nout synovvo jednán
ní do něko
olika slovees, která b
budou výsttižně
charakkterizovatt všechno,, co se odeehrálo ve v. 17‐21.
6. Ve ve
erších 20‐‐22 vidíme postoj otce. Jakk tento ottec reagujje na jednání

svého syyna?
• Z před
dchozích veršů
v
i z těěchto se po
okuste po
opsat charrakter otcee.
• Jak byyste reago
ovali vy na
a jeho místtě?
• Jak toto jednán
ní ukazuje na Boží jeednání s námi?
7. Posled
dní dva verše
v
našeho texxtu (v. 23
3‐24) jsou
u vyvrcho
olením první
p

části příb
běhu. Co tyto popisují?
• Jak tyyto verše souvisí s předchozí
p
ími dvěm
ma částmi podoben
nství (o ovvci a
minci))?
• Jak rozzumíte ottcovu proh
hlášení o tom,
t
že syyn byl mrteev z veršee 24?
• Jak tato skutečn
nost souviisí s námi a naším stavem
s
přřed nebeskkým Otcem
m?
8. Jak to
oto podob
benství promlouv
p
á do vaše
eho vlastního živo
ota? Činili jste

již pokání a sko
ončili v náručí
n
neebeského
o Otce? Pokud ne, pročč to
odkládátte?
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