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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

V minulém oddíle jsme si ukázali celkové duchovní pozadí Petrova zapření 

Pána, které se odehrálo v

jeho selhání bude jenom dočasné 

zrádce a Ježíš to věděl od začátku (

dal svému Synu (J 17,6; J 18,9

a přibližuje nám, co se odehrálo v

zrádce s vojáky a zástupem (

strávil před svým ukřižováním se svými učedníky.

Opakování: Co na vás nejvíce zapůsobilo z

oddílu? 

1. Přečtěte si několikrát náš text (Lk 22,33

menší oddíly? Jaká kriteria na rozdělení byste 

• O čem podle vás tento oddíl mluví? Co je jeho hlavní myšlenkou?

• Jak se tyto verše naplňují záměr
 

2. V prvních dvou verších (

s Petrem. Jak na vás na základě těchto slov Petr 

• Jak Ježíš chladí Petrovo nadšení (v. 34)? 

• Lukáš nám nezaznamenal Petrovu reakci na Pánova slova, ale podívejte 

se do Mt 26,34-35 

• Co to celé vypovídá o Pánu? Co o Petrovi?
 

3. Verše 35-38 zaznamenávají

cestě do Getsemane (

• Jak rozumíte verši 36

• Na co Pán znovu upozorňoval učedníky (

• Na co Ježíš odpovídá slovy: „To stačí.“?
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 84, L
OTÁZKY KE STUDIU

jsme si ukázali celkové duchovní pozadí Petrova zapření 

Pána, které se odehrálo v noci před ukřižováním. Ježíš vysvětloval Petrovi, že 

jeho selhání bude jenom dočasné – nebude to jako selhání Jidášovo. Jidáš byl 

zrádce a Ježíš to věděl od začátku (J 6,64). Jidáš nepatřil mezi ty, které Otec 

J 17,6; J 18,9). Dnešní příběh nás na chvilku odvádí od Petra 

a přibližuje nám, co se odehrálo v zahradě Getsemane před tím, než přišel 

vojáky a zástupem (Lk 22,47). Jedná se o poslední chvíle, k

strávil před svým ukřižováním se svými učedníky. 

Co na vás nejvíce zapůsobilo z nedělního kázání z

ečtěte si několikrát náš text (Lk 22,33-46). Jak byste ho rozdělili na 

menší oddíly? Jaká kriteria na rozdělení byste použili? 

O čem podle vás tento oddíl mluví? Co je jeho hlavní myšlenkou?

tyto verše naplňují záměr Lukášova evangelia (Lk 1,1

prvních dvou verších (v. 33-34) pokračuje Pánův rozhovor 

Petrem. Jak na vás na základě těchto slov Petr působí?

Jak Ježíš chladí Petrovo nadšení (v. 34)?  

Lukáš nám nezaznamenal Petrovu reakci na Pánova slova, ale podívejte 

35 a Mk 14,30-31. Jak Petr reagoval? 

Co to celé vypovídá o Pánu? Co o Petrovi? 

zaznamenávají slova, která Ježíš svým učedníkům řekl 

cestě do Getsemane (Mt 26,30-35). Co jim tím chtěl říci?

verši 36? Mají si věřící koupit meč? 

Na co Pán znovu upozorňoval učedníky (v. 37)? Jak na to reagovali?

Na co Ježíš odpovídá slovy: „To stačí.“? 
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LK 22,33-46  

jsme si ukázali celkové duchovní pozadí Petrova zapření 

noci před ukřižováním. Ježíš vysvětloval Petrovi, že 

nebude to jako selhání Jidášovo. Jidáš byl 

Jidáš nepatřil mezi ty, které Otec 

). Dnešní příběh nás na chvilku odvádí od Petra 

zahradě Getsemane před tím, než přišel 

). Jedná se o poslední chvíle, které Ježíš 

nedělního kázání z tohoto 

46). Jak byste ho rozdělili na 

O čem podle vás tento oddíl mluví? Co je jeho hlavní myšlenkou? 

Lk 1,1-4. 19,10)? 

) pokračuje Pánův rozhovor 

působí? 

Lukáš nám nezaznamenal Petrovu reakci na Pánova slova, ale podívejte 

 

svým učedníkům řekl na 

Co jim tím chtěl říci? 

)? Jak na to reagovali? 
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4. Ježíš odchází na Olivovou horu (

místo, kde Ježíš často býval s

chodil? 

• Ježíš šel na místo, o kterém věděl, že ho Jidáš zná. Kdo měl celou situaci 

pod kontrolou? 
 

5. Verše 40-44 popisují Ježíšův modlitební zápas. Neměl to být jenom 

jeho zápas – kdo se měl modlit s

• Za co se měli modlit učedníci (

rozhovorem Pána s Petrem a také s

• Všimněte si, jak se modlí Boží Syn k

• Myslíte, že je vhodné, aby se křesťané modlili v

(viz např. Sk 20,36; Ef 3,14

• Za co se Ježíš modlil (v. 42

• Jaký byl závěr Pánovy modlitby (

• Jakým způsobem se Ježíš modlil (

• Jak usilovně se modlíte vy? Je to usilovná modlitba za to, aby se děla 

Boží vůle ve vašich životech?

• Jak může anděl z nebe dodávat někomu sílu k

andělé pomáhat také křesťanům v
 

6. Poslední dva verše (v. 45

Podruhé během krátké doby slyší stejná slova z

ně bylo v dané chvíli největším pokušením?

• Učedníci usnuli zármutk

• Jak rozumíte Pánově pokárání učedníků kvůli fyzickému spánku? Může 

být spánek hříchem? 
 

7. Co nás tento oddíl učí o vztahu modlitby a pokušení? Jaké věci nás 

učí o nás samotných? A co o Pánu Ježíši Kristu?

• Co nového jste se naučili o

• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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na Olivovou horu (Lk 22,39). Všimněte si, že to bylo 

místo, kde Ježíš často býval s učedníky (Lk 21,37; J 18,2). Proč tam Ježíš 

Ježíš šel na místo, o kterém věděl, že ho Jidáš zná. Kdo měl celou situaci 

popisují Ježíšův modlitební zápas. Neměl to být jenom 

kdo se měl modlit s ním (v. 40) – viz také Mk 14,33nn

Za co se měli modlit učedníci (v. 40)? Jak to souvisí s
Petrem a také s učedníky (Lk 22,23-38)?

si, jak se modlí Boží Syn k Otci (v. 41). Na co to ukazuje?

Myslíte, že je vhodné, aby se křesťané modlili v kleče? Proč ano nebo ne 

; Ef 3,14-21)? 

v. 42a)? Proč? 

Jaký byl závěr Pánovy modlitby (v. 42b)? Co se z toho máme naučit?

Jakým způsobem se Ježíš modlil (v. 43-44)? Co se přitom stalo?

Jak usilovně se modlíte vy? Je to usilovná modlitba za to, aby se děla 

Boží vůle ve vašich životech? 

nebe dodávat někomu sílu k modlitbám? A mohou 

pomáhat také křesťanům v modlitbách? Vysvětlete! 

v. 45-46) ukazují na tragické selhání učedníků. 

Podruhé během krátké doby slyší stejná slova z úst Pána (v. 46

dané chvíli největším pokušením? 

Učedníci usnuli zármutkem. Proč byli zarmouceni? 

Jak rozumíte Pánově pokárání učedníků kvůli fyzickému spánku? Může 

Co nás tento oddíl učí o vztahu modlitby a pokušení? Jaké věci nás 

učí o nás samotných? A co o Pánu Ježíši Kristu? 

Co nového jste se naučili o modlitbě? 

Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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Všimněte si, že to bylo 

). Proč tam Ježíš 

Ježíš šel na místo, o kterém věděl, že ho Jidáš zná. Kdo měl celou situaci 

popisují Ježíšův modlitební zápas. Neměl to být jenom 

Mk 14,33nn? 

Jak to souvisí s předchozím 

)? 

). Na co to ukazuje? 

kleče? Proč ano nebo ne 

toho máme naučit? 

)? Co se přitom stalo? 

Jak usilovně se modlíte vy? Je to usilovná modlitba za to, aby se děla 

modlitbám? A mohou 

 

) ukazují na tragické selhání učedníků. 

v. 46). Co pro 

Jak rozumíte Pánově pokárání učedníků kvůli fyzickému spánku? Může 

Co nás tento oddíl učí o vztahu modlitby a pokušení? Jaké věci nás 

Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života? 


