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LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Procházíme událostmi posledního dne 

odsouzen velekněžími a zákoníky (

připravený, takže jejich „výslech“ byl spíše fraškou

místodržitele Piláta (Lk 

jeden z nich na něm nenalezl nic, za co by byl hoden smrti. Přehazovali si 

Pána mezi sebou a nikdo nechtěl vzít na sebe odpovědnost za Jeho smrt 

zatímco Židé neústupně žalovali (

Opakování: Jak k vám promluvilo nedělní kázání? K

Které věci jste hned aplikovali

1. Přečtěte si Lk 22,66

okamžiku, kdy začal den 

představitelé Izraele obětovali tomu, aby mohli obětovat Božího Syna.

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

můžeme tento text rozdělit?

pojmenujte. 

• Jak celá tato pasáž naplňuje záměr Lukášova evangelia podle 

a Lk 19,10? 

• Vypište si všechny postavy i místa z
 

2. První verš našeho textu (

příběhu. Kde se odehrává?

• Kdo jsou aktéři tohoto příběhu?

• Proč Pilát všechny svolal? Proč nejednal nezávisle na lidech 

zástupu, veleradě)?
 

3. Následující verše (

Ježíše. Pro doplnění čtěte také 

• Jaké věci uvádí Pilát na Ježíšovu obhajobu?
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UKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 88, L
OTÁZKY KE STUDIU

Procházíme událostmi posledního dne v životě Pána Ježíše Krista.

odsouzen velekněžími a zákoníky (Lk 22,63-71), kteří měli rozsudek již 

připravený, takže jejich „výslech“ byl spíše fraškou. Byl předveden před 

Lk 23,1-6) a před tetrarchu Heroda (

nich na něm nenalezl nic, za co by byl hoden smrti. Přehazovali si 

Pána mezi sebou a nikdo nechtěl vzít na sebe odpovědnost za Jeho smrt 

stupně žalovali (Lk 23,10).  

vám promluvilo nedělní kázání? K 

aplikovali do svého života? 

2,66-23,31 a všimněte si, co všechno se událo od 

okamžiku, kdy začal den – den ukřižování Pána. Vypište si, co všechno 

Izraele obětovali tomu, aby mohli obětovat Božího Syna.

se rozdělit uvedený text na kratší úseky. Na základě čeho 

můžeme tento text rozdělit? Každý oddíl výstižně celou větou 

Jak celá tato pasáž naplňuje záměr Lukášova evangelia podle 

Vypište si všechny postavy i místa z celého oddílu. 

První verš našeho textu (Lk 23,13) otevírá další dějství našeho 

příběhu. Kde se odehrává? 

Kdo jsou aktéři tohoto příběhu? 

Proč Pilát všechny svolal? Proč nejednal nezávisle na lidech 

zástupu, veleradě)? 

Následující verše (Lk 23,14-15) zaznamenávají Pilátovu obhajobu 

Ježíše. Pro doplnění čtěte také J 18,33-19,16.  

Jaké věci uvádí Pilát na Ježíšovu obhajobu? 
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LK 23,13-31 

životě Pána Ježíše Krista. Byl 

, kteří měli rozsudek již 

Byl předveden před 

) a před tetrarchu Heroda (Lk 23,7-12). Ani 

nich na něm nenalezl nic, za co by byl hoden smrti. Přehazovali si 

Pána mezi sebou a nikdo nechtěl vzít na sebe odpovědnost za Jeho smrt – 

 čemu vás vedlo? 

a všimněte si, co všechno se událo od 

Vypište si, co všechno 

Izraele obětovali tomu, aby mohli obětovat Božího Syna. 

se rozdělit uvedený text na kratší úseky. Na základě čeho 

Každý oddíl výstižně celou větou 

Jak celá tato pasáž naplňuje záměr Lukášova evangelia podle Lk 1,1-4 

otevírá další dějství našeho 

Proč Pilát všechny svolal? Proč nejednal nezávisle na lidech (na 

) zaznamenávají Pilátovu obhajobu 
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• Co bylo podle Piláta zřejmé (
 

4. Pilátova další slova z v. 

dosáhnout potrestání a zároveň měla pomoci Pilátovi zachovat si čistý 

štít. Co chtěl udělat? 
 

5. Jak na Pilátova slova reagovali lidé podle 

19)? O co nadále usiloval Pilát (

• Proč lidé jednali s takovou nenávistí vůči Kristu, zatímco skutečného 
zločince nechali propustit?

 

6. Další verše (v. 22-26) zaznamenávají Pilátův třetí pokus o propuštění 

Ježíše. Proč nakonec zástupu vyhověl?

• Jak vydal Pilát Ježíše Židům podle Jana (

• Verš 26 uvádí zajímavý detail 

popisuje? Jaký to má smysl?
 

7. Poslední část našeho oddílu (

Golgotu. S kým se Ježíš na této cestě potkává?

• Proč ženy plakaly nad Ježíšem? 

• Na co jim ukazuje Ježíš?

• Ve verši 31 Pán předkládá podobenství 

• Jak rozumíte verši 29? Komu je toto blahoslavenství určeno? V
kontextu? O jaké době tady Pán mluví?

• Jak tyto verše můžeme vztáhnout na sebe?
 

8. Co se tohoto oddílu můžeme naučit o lidské přirozenosti? Co vidíte 

na lidech, kteří toužili po ukřižování Pána? Co se můžeme naučit 

z charakteru Piláta? 

• Co nás tento oddíl učí o Pánu Ježíši Kristu?

• Jak se zde naplňují proroctví o Jeho utrpení (

• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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Co bylo podle Piláta zřejmé (v. 15)? 

v. 16-17 měla nejspíš naplnit potřebu zástupu 

dosáhnout potrestání a zároveň měla pomoci Pilátovi zachovat si čistý 

Jak na Pilátova slova reagovali lidé podle v. 18? Kdo byl Barnabáš (

)? O co nadále usiloval Pilát (v. 20-21)? 

takovou nenávistí vůči Kristu, zatímco skutečného 
zločince nechali propustit? 

) zaznamenávají Pilátův třetí pokus o propuštění 

Ježíše. Proč nakonec zástupu vyhověl? 

Jak vydal Pilát Ježíše Židům podle Jana (J 19,1-5)? Čemu podlehl?

Verš 26 uvádí zajímavý detail – proč to Lukáš (i ostatní evangelisté) 

popisuje? Jaký to má smysl? 

našeho oddílu (v. 27-31) popisuje Pánovu cestu na 

kým se Ježíš na této cestě potkává? 

Proč ženy plakaly nad Ježíšem?  

Na co jim ukazuje Ježíš? 

Pán předkládá podobenství – o čem (o kom) v něm mluví?

? Komu je toto blahoslavenství určeno? V
kontextu? O jaké době tady Pán mluví? 

Jak tyto verše můžeme vztáhnout na sebe? 

oddílu můžeme naučit o lidské přirozenosti? Co vidíte 

na lidech, kteří toužili po ukřižování Pána? Co se můžeme naučit 

Co nás tento oddíl učí o Pánu Ježíši Kristu? 

Jak se zde naplňují proroctví o Jeho utrpení (1 Pt 2,21-25)? 

rétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
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nejspíš naplnit potřebu zástupu 

dosáhnout potrestání a zároveň měla pomoci Pilátovi zachovat si čistý 

? Kdo byl Barnabáš (v. 

takovou nenávistí vůči Kristu, zatímco skutečného 

) zaznamenávají Pilátův třetí pokus o propuštění 

Čemu podlehl? 

proč to Lukáš (i ostatní evangelisté) 

popisuje Pánovu cestu na 

něm mluví? 

? Komu je toto blahoslavenství určeno? V jakém 

oddílu můžeme naučit o lidské přirozenosti? Co vidíte 

na lidech, kteří toužili po ukřižování Pána? Co se můžeme naučit 

 

rétní věci můžete hned aplikovat do svého života? 


