
TÝŽDEŇ 2
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. deň: Lukáš 3:1 – 20
• Koľko času v Lukášovej súčasnosti uplynulo od chvíle, keď Boh naposledy prehovoril k svojmu ľudu 
(Malachiáš 4:5)?
• Ako sa v týchto veršoch napĺňa proroctvo?
• Prečo si ľudia myslia, že Ján by mohol byť Mesiáš?

2. deň: Lukáš 3:21 – 4:13 
• Prečo bolo podľa vás dôležité, aby sa Ježiš dal pokrstiť? 
• Aký je účel uvedeného rodokmeňa?
• Postil sa ešte niekto v Biblii 40 dní? Myslíte si, že je možné postiť sa 40 dní? 
• Čo by ste povedali, že je jediná vec, ktorá mu dodávala silu počas obdobia, keď nejedol? Alebo čo 
nám táto konfrontácia so satanom hovorí o sile Písma?

3. deň: Lukáš 4:14 – 41
• V 14. verši sa hovorí, že s ním bola „moc Ducha“. Aká je súvislosť medzi pokušeniami v predchádzajúcich 
veršoch a touto mocou, ktorá je teraz na ňom?
• Na akú prácu je Kristus pomazaný?
• Ako sa táto moc prejavila na Ježišovi vo veršoch z dnešného čítania?

4. deň: Lukáš 4:42 – 5:11
• Prečo si myslíte, že Ježiš odišiel, aby bol sám?
• Prečo si myslíte, že ho zástupy hľadali?
• Čo bolo pre neho naliehavé, aby odišiel a nezostal dlhšie so zástupmi?

5. deň: Lukáš 5:12 – 39
• Toto je druhýkrát, keď Ježiš hovorí uzdravenému, aby to nikomu nehovoril, prečo si myslíte, že to 
robí?
• Aká je podobnosť medzi malomocenstvom a hriechom? (pozri 3. knihu Mojžišovu 14)
• Čo ukazuje Ježišovo uzdravenie na našu najhlbšiu potrebu?
• Čítame, že Ježiš sám sa postil, prečo netrval na tom, aby sa v tom čase postili aj jeho učeníci? Čo nám 
to hovorí o atmosfére okolo pôstu?

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