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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 91, LK 23,55-24,12
OTÁZKY KE STUDIU
Ježíš byl ukřižován,, zemřel
zem a byl pohřben (Lk 23,33-46).. Jeho ukřižování i
Jeho smrt doprovázela řada
ř
zázraků (Lk 23,44-45).. Cestou na kříž
k vybízel Pán
lidi k pokání (Lk
Lk 23,28-31).
23,28
Dokonce na kříži
íži vedl zlo
zločince, který byl
odsouzen spolu s Ním k pokání a víře,
e, takže nakonec dostal tento muž
zachráněný
ný na „smrtelné posteli“ ujišt
ujištění o tom, že počínaje
ínaje tímto okamžikem
už bude navždy s Pánem (Lk 23,43). Také Jeho smrt vedla ke spasení lidí, kteří
kte
byli pod křížem (Lk
Lk 23,47.50-53).
23,47.
Svou smrtí vykoupil svůj
ůj lid z moci hříchu a
svým vzkříšením
íšením navždy ppřekonal vládu smrti.
Opakování: Které věci
vě ohledně Kristova vzkříšení
íšení vás nejvíce zaujaly
v nedělním kázání z tohoto oddílu? Co jste hned použili ve svém životě?
1. Přečtěte si Lk 23,55
55-24,12 a vypište si všechny aktéry tohoto příběhu.

Co víme o jejich vztahu ke Kristu?
Kristu Jak se to projevuje na jejich jednání?
• Co je hlavní myšlenkou tohoto oddílu? Jak byste to řekli celou větou?
v
• Jak konkrétně tento oddíl navazuje na předchozí?
p edchozí? Najd
Najděte co nejvíce
styčných bodů.
2. Poslední verše 23. kapitoly (Lk 23,55-56) popisují ještě události

pátečního večera.
era. Přeč
Přečtěte si Lk 23,44-54 a připomeňte
ipomeňte si, co všechno
se odehrálo.
• Verš 55 mluví o ženách, které doprovázely Pána. O které ženy se
jednalo – viz Lk 24,10.13.18;
24,10
Lk 8,2-3; J 19,25; Mk 15,40.47;
15,40
Mk 16,1;
Mt 27,55.61;; Mt 28,1?
28,1? Vypište si všechna jména a pokuste se nalézt
nějaké
jaké vztahy mezi nimi.
• Za kým tyto ženy šly? Proč
Pro vůbec Lukáš zmiňuje
uje takový detail (viz např.
nap
1 K 15,3-5)?
• Co to znamená, že ženy „zachovaly sváteční klid“?
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3. První třii verše 24. kapitoly ((v. 1-3)) mluví o událostech nedělního rána.

• Jaké jsou zde hlavní postavy?
• Kdy ženy připravily
ipravily vonné masti (viz Lk 23,56)?
• Co ženy překvapilo – viz také Mk 16,3?
4. Verše 4-6a shrnují v několika
ně
větách evangelium. Co tyto dvě
dv věty

obsahují? Převyprávějte
jte to vlastními slovy.
• S kým se ženy u hrobu sešly?
• Proč měly
ly ženy strach? Koho hledaly?
• Proč andělé zdůrazňují
ují „není zde“? Co tím cht
chtěli říci?
5. V dalších verších si ženy připomínají
p
Boží slovo (v. 6b--8). Na co se

rozpomněly?
• Co připomínají
ipomínají ženám and
andělé?
• Verš 8 nám ukazuje, co potřebujeme
pot
dělat i my – jaké jsou aplikace
tohoto verše do našich životů?
život
6. V následujícím verši se ženy stávají prvními evangelistkami (v.
( 9).

Komu a co zvěstují?
7. Verše 10-12 popisují reakci učedníků
u
na slova žen. Co vám tato reakce

připomíná?
• Verš 10 jmenuje některé
které z žen – co dalšího o těchto
chto ženách víte?
• Jak reagovali učedníci?
edníci?
• Jak reagoval Petr? Čtě
Čtěte J 20,1-10 – jak přesně vypadala Petrova
reakce?
8. Jak byste vlastními slovy popsali reakce učedníků?
u
? Co se v tomto

oddíle dozvídáme o Pánu Ježíši Kristu?
• Co dovídáme o vzkříšení
íšení Pána?
• Co můžete
žete aplikovat do svého života?
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