
TÝŽDEN 5
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. deň: Lukáš 9:37 – 9:62
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Ako to, že učeníci neboli schopní uzdraviť chlapca? Čo im Ježiš vyčíta vo verši 41?

Píše sa, že Ježiš bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Ako to ilustruje jeho podriadenosť?

Prečo ho obyvatelia Samárie neprijali, pretože bol na ceste do Jeruzalema?

2. deň: Lukáš 10:1 – 24
Odkiaľ podľa vás pochádzalo 70 ľudí, ktorých Ježiš povolal za učeníkov? Čo to naznačuje o 
Ježišovi? Aké 2 funkcie im dal Ježiš?

Prečo im podľa vás Ježiš prikázal, aby sa nepozdravili štandardným pozdravom? Čo nám 
to hovorí?

Čo učí tento úryvok o materiálnych potrebách potrebných pre misiu?

3. deň: Lukáš 10:25 – 42
Kňaz s najväčšou pravdepodobnosťou prichádzal z chrámu alebo išiel do chrámu na 
"službu". Pred čím varuje nás, ktorí sme v službe, jeho zanedbanie pocestného?

Kto a čo je podľa Ježiša blížny? Prečo jeho odpoveď usvedčila zákonníka?

V čom sa tento príbeh podobá Kristovmu dielu na kríži?

Veta "sedel pri jeho nohách" nemá nič spoločné s pohlavím a úplne súvisí s čím?

4. Lukáš 11:1 – 13
Čoho mohli byť učeníci svedkami pri Kristovi, čo ich priviedlo k tomu, aby ho požiadali, 
aby ich naučil modliť sa?

Čo nás podobenstvo vo verši 5 učí o modlitbe?

Ako je plnenie Božej vôle znakom toho, že prišlo jeho kráľovstvo?

5. deň: Lukáš 11:14 – 36
Tí, ktorí chceli Ježiša skúšať, nemohli poprieť jeho uzdravujúcu moc. Prečo by navrhovali 
jeho jednanie s Belzebulom? 

Podobenstvo o zlých duchoch je alegóriou na Dejiny Židov akým spôsobom?

Čo odpovedá Ježiš na tvrdenie ženy, že jeho matka je požehnaná, čo je väčšie?

Ako porovnáte kráľovnú zo Sáby (verš 31) so Židmi, ktorí žiadajú od Ježiša znamenia?

6.-7. deň: Zhrnutie/reflexia 
Napíšte si zhrnutie všetkých nových vecí, ktoré ste sa naučili z čítania tohto týždňa.




