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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 83, LK 22,31-32
OTÁZKY KE STUDIU
Naše studium Lukášova evangelia nás přivádí k samotnému závěru Ježíšova
života. V našem příběhu se nacházíme již jen několik málo hodin od Ježíšova
zajetí. Po příbězích zrady (Lk
( 22,1-6)) a důvěrného následování Pánových
instrukcí (Lk 22,7-13
13) jsme viděli, jak Pán spolu se svými učedníky jedl
velikonočního beránka (v.
( 14-30).
). Během večeře Ježíš umyl nohy svým
učedníkům a potom ustanovil Památku Páně - připomínku smlouvy uzavřené
Kristovou krví. Tehdy také - pro nás - jasně označil svého zrádce. Ovšem
učedníky
y daleko více zajímalo, kdo bude největší v Božím království a došlo
to tak daleko, že Ježíš musel napomínat (v.
( 25-27).
). Dnes jsou před námi
pouhé dva verše, které však tvoří duchovní pozadí následujících událostí.
Opakování: Co vás nejvíce oslovilo z nedělního kázání z tohoto textu?
Které věci jste hned aplikovali do svého života?
1. Připomeňte si znovu celou 22. kapitolu Lukášova evangelia.
evangelia Jaké

příběhy v ní nacházíte? Jak byste vlastními slovy shrnuli děj této kapitoly?
• Co je podle vás v této kapitole vrcholem?
• Jak se zde projevuje Lukášův záměr z Lk 1,1-4 a Lk 19,10?
2. Přečtěte si Lk 19,10 a také podobenství o ztraceném a nalezeném

z Lk 15.. Jak byste na základě těchto dvou textů popsali a vysvětlili
evangelium?
• K čemu v životě byste evangelium přirovnali (k jaké události, nebo
situaci, …)?
• Přečtěte si Ko 1,21. Jaký byl náš stav před obrácením? Co se změnilo (Ř
8,15-17)?
3. Ve verši 31 Ježíš
žíš varuje Petra před tím, co přichází do Petrova života.

Čeho se konkrétně tato slova týkají (čtěte Lk 22,33-62)?
• Koho všeho si podle Pána satan vyžádal?
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• Proč o tom Ježíš říká jenom Petrovi?
• Můžeme tato slova vztahovat také na sebe? Bude satan tříbit i nás?
Svou odpověď doložte nějakým textem z Písma.
• Jak je možné, že satan může zkoušet Boží děti?
4. Ve druhé polovině verše
verš 31 Pán vysvětluje Petrovi, jaký je smysl této

satanovy žádosti. Proč si satan vyžádal Boží děti?
• Pokuste se nějak vysvětlit slovo tříbit? Co je potřeba protříbit?
• Co je smyslem tříbení v křesťanově životě (viz např. 1 Pt 1,6-7
1,6 )?
• Prozkušování
kušování (tříbení) víry mluví o něčem velmi důležitém v životě
křesťana. Čtěte Žd 12,5-12
12,5
a řekněte, o co se jedná.
5. První polovina verše 32 je jednou z nejpovzbudivějších pasáží Písma.

Co nám říká o vztahu Pána Ježíše k Petrovi?
• Můžeme tento verš aplikovat na všechny učedníky? Vysvětlete proč ano
či ne a k vysvětlení použijte další místa v Písmu (např. J 17,12; 1 J 2,1;
Ř 8,26).
• Jaké jsou další prostředky, které nám mají pomoci k tomu, aby naše víra
neselhala (Ju 20; J 15,7; Př 4,23)?
• Vyjmenujte nějaké konkrétní věci, které vám osobně pomáhají
neselhávat ve víře.
6. Závěrečná část verše
e 32 je výsledkem předchozího verše a půl.

Úspěšně prošlé zkoušky víry jsou tím nejlepším základem každé
křesťanské služby. Jak mohl po svém selhání Petr posilovat druhé?
• Co je smyslem křesťanské služby (viz např. Ef 4,12-13)?
• Jak můžete vy sami sloužit druhým? Řekněte nějaké konkrétní věci.
7. Jak tato pasáž promlouvá do vašeho osobního života? Co nového jste

se zde naučili o Kristově církvi? Jakého Boha a Pána nám toto místo
představuje? K čemu vás to vede?
• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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