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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Dostáváme se k závěru dvacáté první kapitoly Lukášova evangelia. Jde o 

poslední dny života Pána Ježíše Krista před Jeho ukřižováním. Ježíš tyto dny 

tráví vyučováním zástupů i učedníků v

byli svědky toho, jak učedníci obdivovali chrámové stavby, dary a výzdobu 

chrámu. Ježíš jim na to, že to všechno, co vidí, bude srovnáno se zemí. Tehdy 

se učedníci ptali, kdy se to stane (

k tomu, aby střežili vlastní srdce a stáli pevně ve víře, a to navzdory všem 

okolnostem i pronásledování (

dává odpověď na jejich otázky (

vyučování završuje.  

Opakování: Co vás nejvíce 

jste to aplikovali do svého života?

1. Ještě jednou si přečtěte 

byste popsali hlavní myšlenku (myšlenky) této kapitoly? K

Pánovo vyučování směřuje?

• Komu bylo toto Pánovo vyučování určeno?

• Proč Ježíš všechny tyto věci říkal (svou odpověď promysli v

19,11-27; Lk 17,20

• Jak asi reagovali lidé na toto Pánovo vyučování (všimni si 

• Jak toto vyučování sou

19,10)? 
 

2. Náš text (Lk 21,2

kritérií. Pokuste se sami tento text rozdělit na menší oddíly a 

vysvětlete, proč ho rozdělujete právě takto.

• Jak tento text souvisí 

z kapitoly 21 i vzdálenějším 

• Vypište si všechna pojítka, která spojují tento text s
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 80, LK 2

OTÁZKY KE STUDIU

závěru dvacáté první kapitoly Lukášova evangelia. Jde o 

poslední dny života Pána Ježíše Krista před Jeho ukřižováním. Ježíš tyto dny 

tráví vyučováním zástupů i učedníků v chrámu. Na začátku této kapitoly

byli svědky toho, jak učedníci obdivovali chrámové stavby, dary a výzdobu 

chrámu. Ježíš jim na to, že to všechno, co vidí, bude srovnáno se zemí. Tehdy 

se učedníci ptali, kdy se to stane (Lk 21,5-7), ale Pán je nejprve odkázal 

vlastní srdce a stáli pevně ve víře, a to navzdory všem 

okolnostem i pronásledování (Lk 21,8nn). Teprve v následujícím oddíle jim 

dává odpověď na jejich otázky (Lk 21,20-28). V dnešním oddíle Pán své 

vás nejvíce zaujalo v nedělním kázání z 

to aplikovali do svého života? 

řečtěte celou 21. kapitolu Lukášova evangelia

byste popsali hlavní myšlenku (myšlenky) této kapitoly? K

Pánovo vyučování směřuje? 

Pánovo vyučování určeno? 

Proč Ježíš všechny tyto věci říkal (svou odpověď promysli v

27; Lk 17,20-37; Lk 14,15-24; Lk 13,6-9; Lk 12,35

Jak asi reagovali lidé na toto Pánovo vyučování (všimni si 

Jak toto vyučování souvisí se záměrem Lukášova evangelia (

Lk 21,29-38) bychom mohli rozdělit podle 

kritérií. Pokuste se sami tento text rozdělit na menší oddíly a 

vysvětlete, proč ho rozdělujete právě takto. 

Jak tento text souvisí s předchozím vyučováním (bezprostředním 

kapitoly 21 i vzdálenějším - kapitoly 19-20)? 

Vypište si všechna pojítka, která spojují tento text s předchozím.
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21,29-38  

závěru dvacáté první kapitoly Lukášova evangelia. Jde o 

poslední dny života Pána Ježíše Krista před Jeho ukřižováním. Ježíš tyto dny 

chrámu. Na začátku této kapitoly jsme 

byli svědky toho, jak učedníci obdivovali chrámové stavby, dary a výzdobu 

chrámu. Ježíš jim na to, že to všechno, co vidí, bude srovnáno se zemí. Tehdy 

), ale Pán je nejprve odkázal 

vlastní srdce a stáli pevně ve víře, a to navzdory všem 

následujícím oddíle jim 

dnešním oddíle Pán své 

tohoto textu? Jak 

celou 21. kapitolu Lukášova evangelia. Jak 

byste popsali hlavní myšlenku (myšlenky) této kapitoly? K čemu celé 

Proč Ježíš všechny tyto věci říkal (svou odpověď promysli v kontextu Lk 

9; Lk 12,35-48.54-57)? 

Jak asi reagovali lidé na toto Pánovo vyučování (všimni si Lk 19,11)? 

visí se záměrem Lukášova evangelia (Lk 1,1-4, Lk 

) bychom mohli rozdělit podle různých 

kritérií. Pokuste se sami tento text rozdělit na menší oddíly a 

předchozím vyučováním (bezprostředním - tedy 

předchozím. 
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3. Pro lepší porozumění tomu, co vyučuje, říká Ježíš podobenství (

21,29-31). Jak přesně toto podobenství souvisí s

• K čemu nás má vést toto Pánovo podobenství?

• Všimněte si, jak Pán v závěru 
 

4. Následující verš (v. 32

Lukášova evangelia. Jak mu rozumíte?

• Mýlil se Ježíš ve své předpovědi nebo máme nějaké jiné vysvětlení slov „toto 

pokolení“ nebo „dokud se toto nestane“
 

5. Jako kdyby nás Pán chtěl hned následujícím veršem (v. 33) upokojit a 

tak nám ukazuje na nepohnutelnou jistotu. Kde ji nalezne

• Co tento verš učí o nebi a o zemi (viz také 

• Jaké charakteristiky Božího Slova 
 

6. Následující tři verše (v. 

znovu vrací k těmto věcem?

• Na co konkrétně si mají 

podívejte také do dalších českých překladů)?

• Kde se tyto věci budou dít a koho se budou týkat?

• Co mají učedníci dělat podle 

• Co znamená „stanout před Synem člověka“? Koho se to týká?
 

7. Verše 37-38 znovu shrn

popisují důsledek věrného vyučování Božího Slova. Jak lidé reagovali na 

Pánovo vyučování? 

• Pokuste se nějak vysvětlit, proč Ježíš nezůstával přes noc v
 

8. Celý tento oddíl (od v. 5) mluví o posledních událostech 

bude dít před druhým příchodem Pána. Jak byste shrnuli, co mají dělat 

učedníci Ježíše Krista?  

• Co nového jste se naučili o Božím království a o Pánově druhém příchodu?
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Pro lepší porozumění tomu, co vyučuje, říká Ježíš podobenství (

toto podobenství souvisí s Pánovým vyučováním?

čemu nás má vést toto Pánovo podobenství? 

závěru verše 31 popisuje předchozí události.

v. 32) je jedním z nejobtížněji vyložitelných veršů 

mu rozumíte? 

Mýlil se Ježíš ve své předpovědi nebo máme nějaké jiné vysvětlení slov „toto 

nebo „dokud se toto nestane“? 

Jako kdyby nás Pán chtěl hned následujícím veršem (v. 33) upokojit a 

tak nám ukazuje na nepohnutelnou jistotu. Kde ji nalezneme?

Co tento verš učí o nebi a o zemi (viz také 2 Pt 3,10; Zj 21,1nn)?

Jaké charakteristiky Božího Slova z tohoto verše vyplývají? 

v. 34-36) jsou ozvěnou veršů 8-19. Proč se Ježíš 

těmto věcem? 

Na co konkrétně si mají učedníci dát pozor (pro lepší porozumění se 

podívejte také do dalších českých překladů)? 

Kde se tyto věci budou dít a koho se budou týkat? 

Co mají učedníci dělat podle v. 36? 

Co znamená „stanout před Synem člověka“? Koho se to týká? 

znovu shrnují předchozí dvě kapitoly. Zároveň však také 

popisují důsledek věrného vyučování Božího Slova. Jak lidé reagovali na 

Pokuste se nějak vysvětlit, proč Ježíš nezůstával přes noc v Jeruzalémě.

Celý tento oddíl (od v. 5) mluví o posledních událostech – 

bude dít před druhým příchodem Pána. Jak byste shrnuli, co mají dělat 

Co nového jste se naučili o Božím království a o Pánově druhém příchodu?

STÍ NAD LABEM 

www.cirkevusti.cz 

Pro lepší porozumění tomu, co vyučuje, říká Ježíš podobenství (Lk 

Pánovým vyučováním? 

popisuje předchozí události. 

nejobtížněji vyložitelných veršů 

Mýlil se Ježíš ve své předpovědi nebo máme nějaké jiné vysvětlení slov „toto 

Jako kdyby nás Pán chtěl hned následujícím veršem (v. 33) upokojit a 

me? 

)? 

. Proč se Ježíš 

učedníci dát pozor (pro lepší porozumění se 

 

ují předchozí dvě kapitoly. Zároveň však také 

popisují důsledek věrného vyučování Božího Slova. Jak lidé reagovali na 

Jeruzalémě. 

– o tom, co se 

bude dít před druhým příchodem Pána. Jak byste shrnuli, co mají dělat 

Co nového jste se naučili o Božím království a o Pánově druhém příchodu? 


