
TÝŽDEN 8
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. deň: Lukáš 17:1-19
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Čo o učeníkoch prezrádza, že si pýtajú viac viery hneď na to, ako im bolo povedané, aby 
sedemkrát odpustili? Ako vyzerá viera, o ktorú žiadajú?

Ako odpovedá malé podobenstvo vo veršoch 7-9 na ich prosbu o väčšiu vieru? Aké nebez-
pečenstvo by mohlo priniesť, keby mali oborvskú vieru len tak odrazu?

Desať málomocných volalo na Ježiša po mene - znamená to, že vedeli o Ňom a o Jeho 
uzdravujúcej moci. Prečo je mimoriadne, že iba Samaritán sa vrátil, ďakujúc a oslavujúc 
Boha za svoje uzdravenie? 

2. deň: Lukáš 17:20-37
Čo má Ježiš na mysli, keď hovorí: “Božie kráľovstvo je medzi vami”?

Ktoré zo štyroch období, o ktorých Ježiš hovorí (život s Kristom, Jeho smrť, falošní proroci, 
Jeho druhý príchod), si budú podľa Neho Jeho učeníci najviac želať? 

Aké 2 príklady z histórie používa Kristus, aby ich povzbudil k tomu, že je nevyhnutné a 
múdre mať sa na pozore a bdieť, kým príde druhýkrát? 

3. deň: Lukáš 18:1-17
V predchádzajúcej kapitole (17), ľudia zabúdajú na Boha. K čomu nás volajú tieto verše a 
ilustrácia s vdovou?

Tieto prvé dve podobenstvá hovorí Ježiš učeníkom, aby vedeli, ako sa majú stále modliť a 
neochabovať. Ako? Aké dve pravdy o modlitbe tu vidíme? 

4. deň: Lukáš 18:18-43
Akú spojitosť vidíš medzi tým, čo Ježiš povedal v prvej časti a tým, čo sám žije (v.18-30)?

V 18. Kapitole nájdeme 5 rôznych prirovnaní? Na aké rovnaké či kontrastné veci nás 
upriamujú? 

Čo Ježiš prostredníctvom týchto prirovnaní učí o ľuďoch viery?

5. deň: Lukáš 19:1-27
Ako Zacheus (ne)zapadá do piatich prirovnaní z predchádzajúcej kapitoly? 

Akú nádej mu prinieslo, že ho Ježiš videl, zavolal po mene a prišiel do jeho domu? 

Prečo sa s posledným sluhom, ktorý zakopal hrivny, zaobchádza tak tvrdo? K čomu nás to 
vedie, popri tom, ako čakáme na Ježišov návrat? 

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


