
TÝŽDEN 9
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. deň: Lukáš 19:28-48
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V čom je Ježišov vstup do Jeruzalema tento posledný raz iný, ako tie ostatné? V akom zmysle 
je kráľovstvo, ktoré si Ježiš nárokuje, iné ako to, ktoré si predstavovali učeníci. 

Čo viedlo Ježiša k tomu, že zaplakal? Bola to reakcia na spev učeníkov? Alebo to, že vedel, čo 
ho čaká? Strata? Niečo iné? Čo nám to odhaľuje o Jeho osobnosti (človek/Boh)?

Ježiš po druhýkrát vyčistil chrám. Prvýkrát to bolo na začiatku Jeho služby (Ján 2:16). Ako sa 
pri druhom vyčistení líši vlastníctvo? Prečo je to tak?

EXTRA: Táto časť textov je plná naplnených proroctiev a odkazov na SZ. Rozmýšľajte nad ich 
dosahom na tento text: Zachariáš 9:9, 2Kr 9:13, Ž 118:26, Habakuk 2:11, Iz 56:7, Jer 7:11, Mal 3:12, 
Lk 13:35.

2. deň: Lukáš 20-21:4
Ako oznamuje Ježiš svoju nadchádzajúcu smrť kňazom, ktorí spochybňujú Jeho autoritu? 
O akom osude pre nich hovorí?

Toto je Ježišov posledný deň verejného vyučovania pred smrťou. Na koho a na čo sa, 
podľa týchto veršov, zameriava? 

Ktorý Ježišov výrok sa zdá byť “bodom zlomu” pre Sadukajov, keď cituje Žalm 110:1? Prečo 
to spôsobilo, že sa usilovali o Jeho smrť?

3. deň: Lukáš 21:5-38
Ako by si sa ako učeník cítil, keby si počúval o všetkom tom ničení a prenasledovaní? Akú 
útechu im Ježiš dáva? Ako sa táto útecha podobá tej, ktorú dostal Mojžiš? 

V jednom verši sa hovorí: “niektorí budete trpieť,” a v inom: “ani vlas sa vám z hlavy nestra-
tí.” Ako to teda je? Ako zmieriť tieto dva protichodné verše?

Rozmýšľaj nad 38. veršom. Ako Ježiš strávil svoj posledný týždeň na Zemi? Čo si myslíš že je 
výnimočné ohľadom Olivovej hory? 

4. deň: Lukáš 22:1-30
Prečo je táto Pascha pre Ježiša tak dôležitá? (v. 15) EXTRA: Z čoho toto jedlo pozostáva?

Čoho pripomienkou bol až do tohto času hod Veľkonočného baránka? Ako sa to líší od 
toho, čo teraz hovorí Ježiš?

Samozrejme, že pri spomienke zrady sa učeníci začnú pýtať: “Som to ja?” Čo to o nich 
prezrádza? Čo to prezrádza o zradcovi?

5. deň: Lukáš 22:31-62
Myslíš, že učeníci naozaj rozumeli tomu, že Ježiš ide zomrieť? Bolo im to jasne komuniko-
vané? Prejdi si tieto verše a vyznač si tie, ktoré priamo hovoria o tom, že zomrie.

Ako Ježiš Petra zmocňuje, dokonca aj po tom, čo predpovedá jeho zradu? (v.32)

Myslíš, že Ježiš pri večeri dával Judášovi poslednú šancu k pokániu? Alebo v záhrade? 
Prečo si myslíš že áno, alebo nie?

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


