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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Pán byl odsouzen velekněžími a zákoníky (

ponížen a popliván (Mt 26,59

falešní svědkové, a to i přes to, že nakonec jejich svědectví vůbec nebylo 

zapotřebí (Lk 22,71). Velekněží i zákoníci byli prostě rozhodnuti zbavit se 

Pána za každou cenu. Již dříve se 

příležitost (J 11,53). Ta se naskytla právě během Velikonoc a oni se jí chopili a 

využili jí. 

Opakování: Co vás v

hned mohli aplikovat do svého života?

1. Přečtěte si závěr 22. kapitoly, kde je popsáno Ježíšovo ponížení a 

proroctví o Božím služebníkovi (čti 

naplňuje ve druhé polovině 22. kapitoly

• Všimněte si, jak se ve druhé polovině 22. kapitoly 

Lukášova evangelia

• Jak navazují v. 23,1

• Kdo jsou hlavní aktéři našeho příběhu? Co o nich víš? Pokus se o nich 

dozvědět co nejvíce.

• Pokus se rozdělit uvedený text na kratší úseky. Na základě čeho 

můžeme tento text rozdělit?

• Každý oddíl výstižně celou větou pojmenuj.
 

2. První verš našeho textu (

následujícími verši. Kdo všechno v

• V tomto verši se dovídáme také o Pilátovi. Kdo to byl Pilát?

• Co dělal Pilát během Velikonoc v
 

3. Ve verši 2 je zaznamenaná obžaloba Ježíše. Z

žalovali? Zakládala se jejich obžaloba na pravdě? Proč?
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 87, L
OTÁZKY KE STUDIU

Pán byl odsouzen velekněžími a zákoníky (Lk 22,63-71). Byl zbit, potupen, 

Mt 26,59-68). Byl vyslýchán veleradou, byli předvoláni 

falešní svědkové, a to i přes to, že nakonec jejich svědectví vůbec nebylo 

). Velekněží i zákoníci byli prostě rozhodnuti zbavit se 

Pána za každou cenu. Již dříve se na tom dohodli a hledali jen vhodnou 

Ta se naskytla právě během Velikonoc a oni se jí chopili a 

Co vás v nedělním kázání nejvíce oslovilo?

hned mohli aplikovat do svého života? 

závěr 22. kapitoly, kde je popsáno Ježíšovo ponížení a 

proroctví o Božím služebníkovi (čti Iz 53). Jak se Izajášovo proroctví 

naplňuje ve druhé polovině 22. kapitoly Lukáše a v kapitole 23?

Všimněte si, jak se ve druhé polovině 22. kapitoly 

ova evangelia (Lk 1,1-4; 19,10). 

v. 23,1-12 na verše předchozí? 

Kdo jsou hlavní aktéři našeho příběhu? Co o nich víš? Pokus se o nich 

nejvíce. 

Pokus se rozdělit uvedený text na kratší úseky. Na základě čeho 

můžeme tento text rozdělit? 

Každý oddíl výstižně celou větou pojmenuj. 

První verš našeho textu (Lk 23,1) je mostem mezi předchozími a 

Kdo všechno v tomto verši vystupuje?

tomto verši se dovídáme také o Pilátovi. Kdo to byl Pilát?

Co dělal Pilát během Velikonoc v Jeruzalémě? 

je zaznamenaná obžaloba Ježíše. Z jakých zločinů ho 

žalovali? Zakládala se jejich obžaloba na pravdě? Proč? 
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LK 23,1-12 

). Byl zbit, potupen, 

Byl vyslýchán veleradou, byli předvoláni 

falešní svědkové, a to i přes to, že nakonec jejich svědectví vůbec nebylo 

). Velekněží i zákoníci byli prostě rozhodnuti zbavit se 

dohodli a hledali jen vhodnou 

Ta se naskytla právě během Velikonoc a oni se jí chopili a 

kázání nejvíce oslovilo? Které věci jste 

závěr 22. kapitoly, kde je popsáno Ježíšovo ponížení a 

Jak se Izajášovo proroctví 

kapitole 23? 

Všimněte si, jak se ve druhé polovině 22. kapitoly naplňuje záměr 

Kdo jsou hlavní aktéři našeho příběhu? Co o nich víš? Pokus se o nich 

Pokus se rozdělit uvedený text na kratší úseky. Na základě čeho 

) je mostem mezi předchozími a 

ystupuje? 

tomto verši se dovídáme také o Pilátovi. Kdo to byl Pilát? 

jakých zločinů ho 
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• Všimni si, jak souvisí „podle našeho zjištění“ a oddíl 

zjišťovali velekněží při výslechu Ježíše?

• Proč velekněží vybrali právě tato obvinění?
 

4. Další verše (v. 3-6) popisují Pilátův výslech Ježíše. Co zjišťoval Pilát? 

Jak jeho otázky souvisí 

Ježíše Krista? 

• Co se Pilát od Ježíše dozvěděl (viz také 

• Jaký byl Pilátův verdikt? 

• Proč Židé dále žalovali na Ježíše? Co je k

• Čeho se Pilát chytil na jejich žalobě? Proč?
 

5. V dalším oddíle (v. 7-1

tento soud a výslech odlišuje od předchozích dvou?

• Kdo to byl tetrarcha Herodes? Co o něm víš?

• Co bylo důvodem Herodovy radosti, když spatřil Ježíše (

• Proč Ježíš Herodovy na nic neodpověděl?

• Jak jednali velekněží? Proč?
 

6. Heroda Ježíš asi příliš neuspokojil

Jak se k Ježíši zachoval podle 

• Jaký byl Herodův postoj k
 

7. Poslední verš našeho oddílu (

Heroda a Piláta. Jaký byl tento vztah? 

• Jak se tento vztah změnil? Co bylo příčinou této změny?
 

8. Jaké typy lidí můžeme vidět za lidmi, jako byl Pilát nebo Herodes 

nebo velekněží a zákoníci? Najdeme takové lidi i dnes? 

• Co nás tento oddíl učí o Pánu Ježíši Kristu?

• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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Všimni si, jak souvisí „podle našeho zjištění“ a oddíl 22,66
zjišťovali velekněží při výslechu Ježíše? 

Proč velekněží vybrali právě tato obvinění? 

popisují Pilátův výslech Ježíše. Co zjišťoval Pilát? 

Jak jeho otázky souvisí s celkovým Lukášovým vyprávěním příběhu 

Co se Pilát od Ježíše dozvěděl (viz také J 18,28-38)?  

Jaký byl Pilátův verdikt?  

Proč Židé dále žalovali na Ježíše? Co je k tomu vedlo? 

Čeho se Pilát chytil na jejich žalobě? Proč? 

10) je Ježíš souzen další soudní instancí. Čím se 

tento soud a výslech odlišuje od předchozích dvou? 

Kdo to byl tetrarcha Herodes? Co o něm víš? 

Co bylo důvodem Herodovy radosti, když spatřil Ježíše (v. 8

Proč Ježíš Herodovy na nic neodpověděl? 

jednali velekněží? Proč? 

Heroda Ježíš asi příliš neuspokojil – proč ho ale neodsoudil k

Ježíši zachoval podle v. 11? 

Jaký byl Herodův postoj k Ježíši? 

Poslední verš našeho oddílu (v. 12) nám dává poznat něco o vztahu 

Heroda a Piláta. Jaký byl tento vztah?  

Jak se tento vztah změnil? Co bylo příčinou této změny? 

Jaké typy lidí můžeme vidět za lidmi, jako byl Pilát nebo Herodes 

nebo velekněží a zákoníci? Najdeme takové lidi i dnes?  

tento oddíl učí o Pánu Ježíši Kristu? 

Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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22,66-71. Co 

popisují Pilátův výslech Ježíše. Co zjišťoval Pilát? 

celkovým Lukášovým vyprávěním příběhu 

) je Ježíš souzen další soudní instancí. Čím se 

v. 8)? 

proč ho ale neodsoudil k smrti? 

nám dává poznat něco o vztahu 

Jaké typy lidí můžeme vidět za lidmi, jako byl Pilát nebo Herodes 

Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života? 


