
TÝŽDEŇ 1
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. deň: Lukáš 1:1 – 25 
• Lukáš je jediný autor evanjelia, ktorý začína úvodom. Čo nám táto informácia hovorí? Je Lukáš Žid 
alebo pohan?
• Ako reaguje Zachariáš na Gabrielovu správu a čo to prezrádza o jeho srdci? (v. 12, 22 – 23)
• Čo je úlohou Jána Krstiteľa? Aké je jeho spojenie s Eliášom? (pozri Malachiáš 4:6)

2. deň: Lukáš 1:26 – 56 
• Mária bola mladá, nevzdelaná a v spoločnosti si ju nevážili. O čom hovorí, že k nej prišiel anjel? Čo 
Boh v tejto komunikácii zjavil o sebe?
• Mária sa „rýchlo vydala“ navštíviť Alžbetu. Ako to pomáha formovať našu predstavu o spoločenstve?
• Čo Máriina reakcia odhalila o jej srdci?

3. deň: Lukáš 1:57 – 80 
• Zachariáš dostáva prvé proroctvo, ktoré za stovky rokov zaznelo v Izraeli. Prečo Boh tak dlho mlčal?
• V čom sa Zachariášova odpoveď vo v. 64 líši od odpovede vo v. 18? V čom sa líšila? 
• Čo toto proroctvo, dané po takom dlhom mlčaní, odhaľuje o Bohu?

4. deň: Lukáš 2:1 – 21 
• Pastieri boli chudobná, nevzdelaná a špinavá vrstva spoločnosti. Čo Boh zjavuje o sebe, keď posiela 
týchto anjelov?
• Aká bola reakcia pastierov?
• Mária o týchto veciach uvažovala vo svojom srdci, uvažovali ste tak niekedy o niečom vy? Ako to 
vyzerá?

5. deň: Lukáš 2:22 – 52 
• Kde v tomto úryvku vidíme zobrazené Božie slovo? Hľadajte citáty zo Starej zmluvy, slová vyslovené 
prorocky prostredníctvom ľudí a Ježišove slová.
• Čo Boh zjavuje o sebe v každom z týchto oznámení?
• Aké veci nám Ježiš vo veršoch 41 – 51 predkladá ako vzor?

6. deň: Zhrnutie/reflexia
• Napíšte si zhrnutie nových vecí, ktoré ste sa naučili z čítania tohto týždňa.
• Aké sú rôzne postoje ľudí, ktorí v týchto dvoch kapitolách prijímajú zjavenie od Boha?
• Uvažujte o postoji srdca, ktorý títo ľudia museli mať, aby ich Slovo mohlo zmeniť. Premýšľajte o 
svojom postoji voči Bohu práve teraz. Komu sa najviac podobáte? Je niečo, čo by ste chceli zmeniť? Je 
niečo, čo by ste mali ľutovať? Poproste Boha, aby to vo vás formoval.

Deň 7:
• Venujte pozornosť veršom čítaným v kostole/zbore.  
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