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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 76, LK 20,27-47
20
OTÁZKY KE STUDIU
Dostáváme se ke třetímu konfliktu Ježíše s náboženskými představiteli Izraele,
jak je zaznamenal Lukáš ve dvacáté kapitole svého evangelia. První
P
konflikt byl
o autoritě Pána a otázka se týkala se Jana Křtitele (Lk 20,1--19). Druhý konflikt
se týkal politiky, a to především oprávněnosti nadvlády Říma nad Izraelem, a
zástupnou otázkou zde byl problém daně císaři (Lk 20,20-26
26). Poslední konflikt
je konfliktem náboženským a hlavním problémem zde byla otázka vzkříšení
(Lk 20,27-40). Ovšem těmito otázkami Pánových oponentů
oponentů se celé střetnutí
nevyčerpává, protože jsou zde ještě otázky, které klade svým oponentům sám
Pán (Lk 20,41-47).
Opakování: Co vás zaujalo v nedělním kázání z tohoto textu? Jak jste to
aplikovali na svůj vlastní život?
1. Přečtěte si pečlivě druhou polovinu dvacáté
é kapitoly Lukášova

evangelia. Všimněte si struktury tohoto textu – jak byste ho rozdělili na
menší oddíly? Jak byste je pojmenovali?
• Jak tento text navazuje na předchozí kapitolu a jak na první polovinu
20. kapitoly?
• Jak celá tato kapitola naplňuje cíl Lukášova evangelia (Lk
( 1,1-4 a Lk
19,10)?
• Jak se v této kapitole představuje Pán Ježíš Kristus?
2. Ve verších 27-40 je popsaný další – v pořadí již třetí konflikt Ježíše

a náboženských představitelů Izraele. Kdo na Pána útočí v tomto
případě?
• Kdo to byli saduceové? Pokuste se o nich dozvědět více např. ze Sk
23,1nn.
• Srovnejte verše 27 a 33 – proč se tito lidé Ježíše ptali?
• Co se chtěli od Pána dozvědět? Odkud čerpali podklad ke své otázce?
• Co měla jejich otázka zakrýt (všimněte si odpovědi v Mk 12,24)?
12,24
Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, cirkevusti@gmail.com;
cirkevusti@gmail.com www.cirkevusti.cz
Copyright © 2010
20 0 Biblické společenství křesťanů

BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ
SPOLE
KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
3. Verše 34-38 výborně ukazují Ježíšovu moudrost a pomáhají nám

porozumět problematice vzkříšení. Jak rozumíte tomu, že po vzkříšení
budou lidé podobni andělům? V jakém slova smyslu?
• Všimněte si, jak Ježíš odpovídá ve dvou rovinách – v. 34-36 a v. 37-38. Na
co reaguje v každé z těchto odpovědí?
• Jakým způsobem ukazuje Pán na to, že Bůh je Bohem živých? Co ve své
odpovědi používá?
4. Ve verších 39-40 je popsaná
popsan reakce zákoníků. Jak zhodnotili Pánovu

odpověď?
• Proč zákoníci takto reagovali?
• Co bylo výsledkem všech útoků na Pána podle v. 40?
5. Verše 41-44 jsou další Pánovou reakcí na vzniklou situaci. Ke komu

tady Pán Ježíš promlouvá?
• Co chce Pán Ježíš těmito slovy říci?
• Jak těmto otázkám rozumíte v kontextu devatenácté kapitoly (hlavně
Kristův příjezd do Jeruzaléma)?
6. Poslední oddíl této kapitoly (v. 45-47) popisuje Ježíšův útok na

zákoníky. Co jim podle těchto veršů vytýká?
• Jak byste souhrnně popsali jeho výtku?
• Jak rozumíte slovům přísnější soud – jak je to myšlené? Můžete to nějak
podložit dalšími místy Písma?
• Co tato slova vypovídají o jejich charakteru? Co o jejich motivaci?
• Jak máme těmto veršům rozumět ve světle předchozí pochvaly od zákoníků
(v. 39)?
• Ježíš tady veřejně ukazuje na pokrytectví konkrétních lidí – v čem se tady
můžeme od Pána učit?
7. Co nás tento text učí o Pánu Ježíši Kristu? Co se dozvídáme o

zmrtvýchvstání?
• Které věci můžete aplikovat do svého života?
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