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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 79, LK 21,20-28
2
OTÁZKY KE STUDIU
Blížíme se k závěru Lukášova evangelia a tím také k vyvrcholení příběhu Pána
Ježíše Krista – k ukřižování. Sledujeme poslední dny, hodiny Ježíšova života.
Pán tento čas využívá k tomu, aby vyučoval jak zástupy, tak své učedníky.
Každý den veřejně vyučuje od časného jitra v chrámu a dostává se do střetů
s náboženskými špičkami Izraele.
Opakování: Co se vás nejvíce dotklo v nedělním kázání z tohoto textu? Jak
jste na to reagovali?
1. Znovu si přečtěte
řečtěte celou 21. kapitolu Lukášova evangelia.
evangelia Pánovo

vyučování se soustředí na věci, které se budou dít předtím, než znovu
přijde. Dokonce čteme, že to všechno musí být,, ale učedníci se nemají
bát. Je nějaký důvod neobávat se takových věcí?
• Pokuste se z našeho textu jednoduše popsat,
popsat, co se bude dít před
Pánovým příchodem.
• Jaká je podle vás hlavní myšlenka celého tohoto Pánova vyučování?
• Jaké věci se mají naučit učedníci z tohoto textu?
2. Náš text (Lk
Lk 21,20-28)
21,20 ) bychom mohli rozdělit podle toho, kde se

budou popisované věci dít. O jaké oblasti se jedná?
•
•
•
•

v. 20-24:
v. 25-28:
Komu Pán Ježíš tato svá slova říká?
Koho se popisované události budou bezprostředně dotýkat?

3. Hned první slova Pána (v.
( 20)) jsou přímou odpovědí na otázku

učedníků z v. 7.. Čeho se týkala otázka učedníků (v.
( 6)?
• Co pro tehdejší Židy (dnešních se to týká stejně) znamenal Jeruzalém?
• Co o tehdejším Jeruzalémě (dnešního se to týká stejně) říká Boží Slovo v Gal
4,22-26?
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
• Čti Žd 11,8-10;
10; Žd 12,22; Zj 3,12; Zj 21,2nn. Co se tady dozvídáme o
Jeruzalému, v němž má Bůh zalíbení?
4. Ježíš prorokuje o Jeruzalému v Izraeli (Lk 21,21-22).
). Co mají lidé

(učedníci) dělat, až uvidí kolem Jeruzaléma vojsko?
• Jak Pán popisuje dny, které přicházejí ve v. 22?
• Jaká je tady souvislost s Božím Slovem? Co konkrétně se má naplnit?
5. Další verše (v. 23-24) pokračují v popisu strašlivých událostí, které se

budou dít. O jakém lidu se mluví ve v. 23?
• Kam budou zavlečeni lidé z Jeruzaléma? Jak tomu rozumíte? Opravdu se
jedná o všechny národy?
• Jak rozumíte slovům „dokud neskončí čas pohanů“? Čtěte Ř 11,25-27.
11,25
6. Následující verše (v. 25-27)
25
odvracejí náš pohled od Jeruzaléma a

Judska. Kam se ten pohled obrací?
• Jak velké oblasti se podle v. 25 budou dotýkat změny, které se v té době
budou dít?
• V jakém rozpoložení se budou nacházet lidé (v.
( 25-26)?
• Závěr v. 26 nám ukazuje ještě jednu oblast, které se budou tyto věci dotýkat
– o jakou oblast se jedná?
7. Verš 27 popisuje událost, kterou vyhlížejí generace křesťanů. O jakou

událost se jedná?
• Kdo uzří přicházet Syna člověka? Srovnejte to s Mt 24,30-31;
31; 2 Te 2,8; 1 Te
4,18-5-17.
• Jaký bude podle těchto veršů příchod Pána? Vypište si několik výstižných
vlastností.
8. Poslední verš (v. 28) je povzbuzením věřících. V jakém kontextu jsou

tato slova vyřčena (Lk
Lk 21,12.16-17)?
21,12.16
Co mají věřící dělat/vyhlížet?
• Co nového jste se naučili o Božím království a o Pánově druhém příchodu?
• Co z tohoto oddílu budete aplikovat do svého života?
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