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LUKÁÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 62,
6 LK 1
16,10‐18
OTÁZKY KEE STUDIU
Naccházíme se
s uprosstřed šestnácté kapitoly Lukášova
L
evangelia. Vidělii
jsmee příběh nepoctivvého spráávce (Lk 16,1‐8) a duchovn
ní aplikacci, kterou
u
z tohoto přííběhu Jeežíš vyvo
odil (Lk 16,9). Ovšem Ježíšova aplikacee
nezů
ůstává po
ouze u veerše 9, ale pokraččuje také verši následujícím
mi (v. 10‐‐
18).. Dokoncee i závěreečný příběěh šestnáácté kapittoly (Lk 16,19‐31 ‐ příběh o
boh
háči a Lazzarovi) je uveden v těsné souvislost
s
ti s příběh
hem prvn
ním. Jakéé
jsou
u tedy daalší věci, na něž Pán Ježííš ukazujje v souvvislosti s jednáním
j
m
nesp
pravedlivvého správce?
Opaakování: Co vás nejvíce
n
o
oslovilo
v nedělním
m kázání z tohoto
o oddílu??
Pom
mohlo to v lepším pochopen
p
ní 16. kap
pitoly?
1. Přečtěte
P
si celou šestnácto
š
ou kapito
olu Lukáššova evan
ngelia a všimněte
v
e

si členění
č
t
této
kap
pitoly. Pokuste se
s nalézzt jasné souvislo
osti mezi
jedn
notlivýmii částmi celé
c kapitoly.
• P
Přečtěte si
s několikkrát veršše 10‐18. Jak tyto
o verše navazují na
n příběh
h
n
nespraved
dlivého sp
právce?
• Vypište
V
si všechny nalezené souvislossti ‐ a to jak
j textovvé, tak log
gické.
2. Verš
V
10 mluví
m
o maličkos
m
tech. O jaké
j
„maaličkosti““ se podlle vás naa

základě kontextu kapitoly jed
dná?
• JJaká je zd
de souvislo
ost s nesp
pravedlivýým správccem?
• Šlo
Š v jeho případě o maličko
osti?
• Jak
J to sou
uvisí s pro
ozíravostí, o níž mlu
uví v. 8?
3. Další
D
dva verše (vv. 11‐12) přímo naavazují naa verš 10 a ukazujíí jeden zee

směěrů, kterým
m se mám
me v našeem uvažovvání ubíraat. Na které oblastii života see
tyto
o dva veršee soustřed
dí?
• JJak je v těcchto veršíc
ích patrnýý odkaz na
a nespraveedlivého ssprávce?
• Co
C to je „p
pravé boha
atství“ z v.
v 11? Kom
mu bude svěřeno?
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• Kdo bu
ude toto bohatství
b
svěřovat?? Na zákla
adě čeho??
• Co jsou věci, kteeré „nám nepatří“ a které ná
ám „práveem patří“ z v. 12?
4. Třinácctý veršš je v určitém
u
slova sm
myslu vyyvrcholen
ním příb
běhu

nespraveedlivého správce.
s
J mu ro
Jak
ozumíte v tomto kontextu?
k
?
• Jak mů
ůžeme po
odle konteextu rozlišiit službu jeednomu nebo
n
druh
hému pánu
u?
• Co náss tento texxt učí o ko
ompromissech?
• Jaké jee jediné řeešení kom
mpromisů??
5. Následující verše (v. 14
4‐15) náss uvádějí do dalšíh
ho konteextu. Jak jsou

zde charrakterizovváni farizeeové?
• Proč se farizeovvé Pánovi posmívalii?
• Na co se soustře
ředí Bůh u člověka podle
p
v. 15
5?
6. V dalšších dvou
u verších (v. 16‐17
7) vidíme
e, jak Ježííš pokraččuje v tém
matu

maličkosstí. Na co se soustřředí v těcchto veršíích?
• Jak rozzumíte slo
ovům Pán
na o tom, že
ž si do krrálovství každý
k
vynu
ucuje vstu
up?
• Co tad
dy Ježíš uččí o Božím Slově?
7. Posled
dní verš (v. 18) se sousstředí ještě na jednu
j
ob
blast naššeho

správcovvství ‐ naa manželsství. Jak můžeme tento veerš vyložžit v konte
extu
předchozích veršů a příběhu o nespravedlivvém správvci?
• Pročti si násled
dující veršše: Mt 5,,31‐32; Mt
M 19,3‐12
2. Jak ná
ám tyto verše
v
pomáhají lépe pochopit
p
L 16,18?
Lk
8. Jak ty
yto veršee promlou
uvají do vašeho vlastního
v
života? JJednáte jako

věrní sprrávci toho
o, co vám
m Bůh svěěřil?
• Jak je to v jedno
otlivých ob
blastech vašeho
v
živvota, jak o tom mluví tento teext?
budete aplikovat
a
tento text
t
do svého každodenn
k
ního cho
ození
• Jak b
s Boheem?
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