
TÝŽDEN 4
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. deň: Lukáš 7:36-8:3
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Ako súdil Šimon v týchto veršoch Ježiša a ako hriešnu ženu?

Prečo myslíš, že Lukáš považoval za dôležité napísať tieto tri krátke verše a pomenovať 
ženy, ktoré nasledovali Ježiša? Čo ti to hovorí konkrétne o ženách?

Vieš si predstaviť, že by tam bolo napísané tvoje meno? Ako by si sa cítil/a? 

2. deň: Lukáš 8:4-18
 Prečo myslíš, že poznanie kráľovstva Božieho je tajomstvom?

Aké je na základe príbehu percento ľudí, ktorí Slovo budú počúvať, zachovajú ho a 
prinesú dobrú úrodu?

Ako to vyzerá, keď sa po počúvaní Slova „zakoreňujeme“? Aké dve veci nám bránia, aby 
sme boli ako semená v dobrej pôde, ktoré prinášajú úrodu? Aké ovocie by sme trpezlivo 
mali prinášať?

3. deň: Lukáš 8:19-39
Ako myslíš, že sa Ježiš cítil, keď k Nemu Jeho rodina prišla, ale neverili, že je Mesiáš?

Ako by to vyzeralo, keby učeníci mali vieru? (v. 25)

Čo si myslíš, že je priepasť, o ktorej sa hovorí vo verši 31?

4. deň: Lukáš 8:40-9:9
Prečo myslíš, že Ježiš nenechal ženu, ktorá krvácala, aby bola uzdravená bez vyznania?

Aká je jedna vec, ktorú káže Ježiš Jairovi urobiť, aby bola jeho dcéra uzdravená?

Po tom, čo traja učeníci zažijú zázrak uzdravenia Jairovej dcéry, čo je ďalšou vecou, ktorú 
Ježiš urobí?

5. deň: Lukáš 9:10-36
Aká bola reakcia zástupov na Ježiša vo všetkých textoch tohto týždňa?

Lukáš nám spomína množstvo momentov, kde sa Ježiš modlí. Nachádzaš nejakú spojitosť 
medzi tým, kedy sa modlí a tým, čo nasleduje priamo za tým?

Nasýtenie piatich tisícov je jediný zázrak, ktorý je zaznamenaný vo všetkých štyroch 
evanjeliách. Ktorá časť je podľa teba najvýznamnejšia?

6.-7. deň: Zhrnutie/Rozjímanie
Napíšte si zhrnutie akýchkoľvek nových vecí, ktoré ste sa naučili z čítania na tento týždeň.


