
TÝŽDEN 10
ČÍTANIE A ŠTÚDIUM BIBLIE

1. - 2. deň: Lukáš 22:63-23:32 
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Ktoré proroctvo z Izaiáša 53:3-12 vidíme naplnené v týchto veršoch?

Ježiš druhýkrát za posledné dni obviňuje Židovskú radu “Ak vám poviem, neuveríte.” Aj tentokrát 
mlčia. Čo nám to o nich hovorí?

Prečo je tu toľko súdov? Prečo bolo pre žalobcov dôležité, aby šiel pred Piláta?

Predstav si aké ťažké muselo byť pre Ježiša milovať Herodesa a postaviť sa pred neho na súde, keď 
vedel, že práve on dal zabiť Jána Krstiteľa.

Ježiš je opustený, tichý trpiaci. Prečo myslíš, že sa pri vypočúvaní tak často rozhodol zostať ticho?

Pilát priznáva “Nenachádzam na ňom žiadnej viny,” napriek tomu dovolil, aby pod jeho autoritou 
Ježiša zabili. Čo nám to hovorí o Pilátovi?

Čo nám Ježišove slová, keď prelomil ticho po Pilátovom rozsudku, bitke a vysmievaní, potvrdzujú o 
Jeho charaktere a starosti o seba? (v. 28) Ako poukazujú na budúcnosť?

3. – 4. deň: Lukáš 23:33-56
Ticho je znovu prerušené a Ježiš prehovára, nie výkrikom úzkosti, ale ľútosť a súcit nad tými, ktorí sú 
zodpovední za jeho utrpenie. Čo sa z tejto modlitby učíme? Ako to dokazuje, že je aj obeťou, aj 
kňazom?

Uvažuj nad tým, ako veľkňazi, ktorí mali reprezentovať najbohabojnejších ľudí, strávili svoj deň - od 
východu slnka cez poludnie až doteraz, popoludní, porušili všetky zákony slušnosti a ľudskosti.

Ako tu Kristus vládne, dokonca aj na kríži? Zomrel preto, že Jeho fyzická kapacita už nebola schopná 
viac prežiť?

Kristus sa aj vo svojom najpoľutovaniahodnejšom stave na kríži rozhoduje odpustiť mužovi vedľa 
seba. Čo nám to odhaľuje o Jeho moci nad životom a smrťou?

V tomto texte vidíme kríž a jeho moc pritiahnuť človeka k sebe. Uvažuj nad tými, ktorí tam boli 
prítomní a nad ich reakciou na túto príťažlivosť: židovskí vodcovia, zločinci, vojaci, stotník, zástupy.

5. – 6. deň: Lukáš 24:1-53
Aj keď sa evanjelia v detailoch líšia, ak by sme vytvorili jeden ucelený opis udalostí, ktoré dôležité 
fakty sú prítomné vo všetkých? 1) Nik nevidel vzkriesenie. 2) Prvé sa o ňom dozvedeli ženy. Vieš nájsť 
2-3 ďalšie?

Ako rámcuje Petrov beh k hrobu po svedectve žien jeho predchádzajúce zapretie Ježiša? Vieš si pred-
staviť čo mohol chcieť Ježišovi tak naliehavo povedať?

Prečo myslíš, že Kristus dovolil, aby dôkaz Jeho vzkriesenia zažili najprv ženy (ktoré v tých časoch 
nemohli ani legálne vydávať svedectvo na súde)? Čo ti to hovorí?

Zdá sa, že dôvodom, prečo učeníci ani ženy celkom nerozumeli bolo, že boli “slepí”. V ktorom momente 
konečne pochopili? Čo bolo pre nich nevyhnutné, aby plne porozumeli Písmam?

Aké 4 povinnosti zveruje Kristus apoštolom v tomto texte? Kto sú apoštoli v dnešnom kontexte?

Čo myslíš, čo znamená byť “svedkom”? Čo to znamená v tvojom kontexte?

O akom zasľúbení hovorí Ježiš vo v. 49? (Joel 2:28).

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

Zozbieraj si všetky tieto zhrnutia posledných týždňov do jednej “knihy”, ktorú si môžeš 
nechať a v budúcnosti sa k nej vrátiť. 


