
NádejBiblický text: Izaiáš 11:1 – 2, 10

Premýšľaj o Písme

1. Čo znamená, že z pahýľa vyrastie
výhonok?
2. V čom je Dávid podobný Kristovi?
3. V čom je kríž podobný tomuto výhonku 
z pňa?

A čo v tvojom živote?

1. V čom sa v týchto dňoch cítiš ako pahýľ
bez života?
2. V čo dúfaš dnes? Je niečo, na čo čakáš?
3. Kde môžeš vidieť „nový život" v niečom, čo
bolo mŕtve?



Láska
Biblický text: Genezis 1:1 – 5, 26 – 27

Premýšľaj o Písme

1. Kto okrem Boha Stvoriteľa je ešte prítomný
pri stvorení? (pozri verš 26 a List Kolosanom
1:15 – 17)
2. Prečo si myslíš, že Boh chcel stvoriť ľudí?

A čo v tvojom živote?

1. Nad ktorými vecami vo stvorení žasneš?
Ktoré veci v tebe vzbudzujú údiv?
2. Čo pre teba znamená, že si bol stvorený z
Božej prekypujúcej lásky?



VolanieBiblický text: Genezis 3:6 – 9

Premýšľaj o Písme

1. Prečo sa Adam a Eva rozhodli jesť z
ovocia?
2. Aká bola prvá Božia reakcia na ich
neposlušnosť?
3. Akú nádej a zasľúbenie dostávajú na
konci 15. verša?

A čo v tvojom živote?

1. Čo pre teba znamená, že ťa Boh hľadá a
nachádza ťa, aj keď ideš svojou cestou,
ďalej od Neho? 
2. Sú hlboko v tebe miesta, v ktorých túžiš,
aby ťa Boh našiel?



Bolesť
Biblický text: Genezis 6:5 – 8

Premýšľaj o Písme

1. Čo spôsobilo, že Boh cítil v srdci bolesť? 
2. Čo si myslíš, prečo Noach našiel milosť u
Hospodina? (pozri List Hebrejom 11:7)

A čo v tvojom živote?

1. Čo si myslíš o myšlienke, že Boh trpí spolu s
tebou? 
2. Našiel si dnes milosť v očiach Hospodina?
Ak nie, čo sa potrebuje zmeniť?



PožehnanieBiblický text: Genezis 12:1 – 7

Premýšľaj o Písme

1. Čo vraví Boh, že bude výsledkom toho, ak
Abrám odíde a bude nasledovať Boha? 
2. Čo je to požehnanie? Vieš to opísať? 
3. Kto bude podľa textu požehnaný?

A čo v tvojom živote?

1. Ako ťa Boh požehnal (ako požehnal aj
Abráma)? 
2. Čo si myslíš o myšlienke, že aj ty môžeš byť
požehnaním pre ostatných? Ako? 
3. Zažil si niekedy, že z teba Pán Boh teší?
Aké to bolo a ako si to vedel?



Smiech
Biblický text: Genezis 21:1 – 7

Premýšľaj o Písme

1. V čom je Sárin smiech v tomto texte
odlišný od toho v Genezis 18:10 – 15?
2. Splnil Boh svoj sľub?

A čo v tvojom živote?

1. Kedy si sa naposledy naozaj smial?
2. Aké prísľuby ti Boh v Písme dal? Veríš, že
ich splní?
3. Po akej nemožnej veci dnes túžiš?



StarostlivosťBiblický text: Genezis 22:1 – 2, 6 – 14

Premýšľaj o Písme

1. Čo si myslíš, prečo Boh skúšal Abraháma?
2. Čo táto skúška ukázala anjelovi o
Abrahámovi? Ako je táto odpoveď podobná
tej v Liste Rimanom 8:32?
3. Aká bola Abrahámová reakcia na skúšku?

A čo v tvojom živote?

1. Cítil si sa niekedy, ako by ťa Boh skúšal?
Ako to vyzeralo? Myslíš si, že všetky zlé veci,
ktoré sa dejú, sú skúškou od Boha?
2. Kde bol Boh v tvojom živote počas týchto
chvíľ? Bol v tvojom srdci na prvom mieste?
3. Vymenuj spôsoby, ako sa v tých časoch
Boh o teba staral.



CestaBiblický text: Genezis 28:10 – 16

Premýšľaj o Písme

1. Od čoho v predchádzajúcej kapitole Jákob
uteká? Opíš rozdiely medzi charakterom Jákoba
a Abraháma.
2. Aj napriek Jákobovým intrigám a sebeckosti
dostáva sen a zasľúbenie. Čo nám to hovorí o
Božom charaktere?
3. Ako do tohto sna zapadá text z Jána 1:51?
4. Čo si myslíš, ako sa Jákob cítil, keď si uvedomil,
že Boh mu dal toto zasľúbenie aj po tom, ako
konal? 

A čo v tvojom živote?

1. Si viac podobný Abrahámovi alebo Jákobovi?
2. Čo podľa teba znamená, že Ježiš bude
rebríkom? 
3. Myslíš si, že musíš robiť veci alebo niečo
dokázať, aby sa stal Ježiš tvojím rebríkom k
životu? Čo sa snažíš robiť, aby si sa dostal na
tento rebrík? Je možné dostať sa tam sám?
4. Čo sa stane, keď sa prestaneš snažiť z vlastnej
sily a necháš to na Ježiša?



(Ne)opustenýBiblický text: Genezis 37:3 – 33; 50: 15 – 20

Premýšľaj o Písme

1.  Prečo sa bratia hnevali na Jozefa? 
2.  Myslíš si, že Jozef vedel, že „Boh to
zamýšľal obrátiť na dobro“ v tých chvíľach,
keď s ním zle zaobchádzali?
3.  Ako by si vysvetlil to, že aj napriek tomuto
zaobchádzaniu sa Jozef ocitol v pozícii
moci? 

A čo v tvojom živote?

1. Cítil si sa niekedy opustený? 
2. Aké praktické veci môžeš robiť v priestore
medzi dobrými a ťažkými časmi pre to, aby
si sa držal sľubu, že Boh to obráti na dobro?
Ako to vyzerá v tvojom živote?



ZmluvaBiblický text: Deuteronómium 5:1 – 29

Premýšľaj o Písme

1.  Čo si myslíš, prečo dal Boh zákon? Ako to
ukazuje sľub milovať? 
2.  Po čom Boh túži v týchto veršoch? (v. 29)
3.  Mojžiš je považovaný za prvého proroka.
Prečo ľudia potrebovali prorokov? 

A čo v tvojom živote?

1. Bol si niekedy súčasťou nejakej zmluvy
(práca, pôžička a pod.)? Čo to pre teba
znamenalo? Ako to bolo podobné Božej
zmluve? 
2. Ak sú všetky naše hriechy odpustené
(minulé súčasné aj budúce), je potrebné ich
vyznávať?
3. Boli časy, v ktorých si sa bál alebo hanbil
priniesť svoje hriechy pred Boha? 



Záchranné
lano

Biblický text: Jozua 2:1 – 21

Premýšľaj o Písme

1.  Čo si ľudia z Jericha mysleli o Bohu
Izraela?  
2.  Prečo Ráchab ukryla izrealských
vyzvedačov? 
3.  Ako je tento príbeh podobný pasche v
Egypte?

A čo v tvojom živote?

1. Myslíš si, že niečo (hriech), čo je priveľké
na to, aby to Boh odpustil? 
2. Ráchab je známa svojou vierou (List
Hebrejom 11:31, Jakubov list 2:25). Čím chceš
byť známy ty? 
3. Čo si myslíš o tom, že Boh si vybral
prostitútku, aby bola pramatkou v rodokmeni
Pána Ježiša?
4. Držíš si zranenia z minulosti? Potrebuješ
niekomu odpustiť?



PerspektívaBiblický text: Rút 1:1 – 20

Premýšľaj o Písme

1.  Čo podľa teba čakala Noémi v Moábe
(namiesto toho, čo mala)? Čo zanechala v
Izraeli? 
2.  Cítila sa Noémi na konci knihy stále
zatrpknuto? Prečo?
3.  Ak by Noémi vedela, že sa stane
pramatkou Pána Ježiša, ako by to zmenilo
jej príbeh? 

A čo v tvojom živote?

1. Aké očakávania máš od Boha, a ktoré, čím
dlhšie nie sú naplnené, tým viac zatrpknutým
sa stávaš? 
2. Ak by si mohol vidieť „väčší obraz“, ako by
to zmenilo tvoj postoj? 



SrdceBiblický text: 1. Samuelova kniha 16:1 – 12

Premýšľaj o Písme

1.  Izrealci sú tí, ktorí si od Boha žiadali
kráľa. Čo to hovorí o ich srdci? 
2.  V čom sú príbehy kráľa Dávida a Kráľa
Ježiša podobné? 

A čo v tvojom živote?

1. Vieš povedať príklad zo svojho života, ako
ľudia pozerajú na to, čo je pred očami
(vonkajší vzhľad)?
2. Kedy si sa aj ty pozeral na zovňajšok a nie
na srdce?
3. Ako by to vyzeralo, ak by si sa v týchto
situáciách pozeral na srdce? 



SvetloBiblický text: Izaiáš 9:1 – 6

Premýšľaj o Písme

1.  Vláda kráľa Acháza skončila v „tme“. Čo
to znamená (8:21 – 22)? Prečo? 
2.  Čo znamená „veľké svetlo“? Čo to má
predstavovať? 
3.  Tieto verše cituje Pán Ježiš v Evanjeliu
podľa Matúša 4:15 – 16. Koľko rokov prešlo
medzi týmito dvomi obdobiami?

A čo v tvojom živote?

1. Ako táto temnota vyzerá dnes?
2. Je teraz niečo v tvojom živote v tme, čo
potrebuje byť vynesené na svetlo? Ako by to
vyzeralo, vyniesť to na svetlo? 
3. Zo 4 mien pre Mesiáša vo verši 5, ktorým
by si opísal to, ako Ho zažívaš dnes? Vysvetli
to. 



Iba OnBiblický text: 1. kniha kráľov 18:18 – 24

Premýšľaj o Písme

1.  Z čoho obviňuje Eliáš kráľa Achába? 
2.  Prečo je problémom to, že Izraelci vzývali
Boha aj Baala? Nestačilo, že niekedy
uctievali jediného pravého Boha? 
3. V čom je odlišný Boh od všetkých baalov a
nepravých bohov?

A čo v tvojom živote?

1. Modla je niečo, čo je na mieste, ktoré má
patriť Bohu: niekto alebo niečo, do čoho
dávaš všetku svoju energiu s nádejou, že ti
za to dá, po čom túžiš. Vieš identifikovať
modly, ktoré môžeš mať teraz vo svojom
živote? 
2. Vyber si jednu z nich a napíš praktické
kroky, ktoré urobíš preto, aby si sa jej zbavil. 



PoslušnosťBiblický text: kniha Jonáš

Premýšľaj o Písme

1.  Jonáš bol Boží prorok a predsa odmietol
byť poslušný. Čo nás to učí? 
2.  Čo Jonáš urobil, aby sa konečne dostal
na tú správnu cestu (upokojenie búrky)? 
3. Č o si myslíš, prečo odmietol ísť do Ninive
(4. kapitola)?

A čo v tvojom živote?

1. Boli chvíle, keď si neposlúchol Boha a išiel
svojou vlastnou cestou? 
2. Čo sa musí stať, aby si sa vrátil?
3. Mal si niekedy pocit, že si niekto nezaslúži
Božiu milosť a odpustenie? 



Prostý
Biblický text: Micheáš 5:1 – 5

Premýšľaj o Písme

Medzi tým, ako Micheáš oslovuje hriechy a
prichádzajúcu skazu Izraela, oznamuje
miesto, kde sa narodí budúci kráľ.
1. Čo sa dozvedáme o mieste s menom
Betlehem?
2. Čo táto časť hovorí o budúcom vládcovi
Izraela?  
3. Takmer 700 rokov neskôr Herodovi
veľkňazi potvrdili toto proroctvo o
Betleheme (Mt 2: 5 – 6). Prečo si myslíš, že si
Boh vybral takéto prosté miesto, aby sa tam
narodil Kráľ?

A čo v tvojom živote?

1. Kedy si sa cítil ako Betlehem? Prostý,
neznámy alebo nedôležitý? 
2. Micheáš vraví: „On bude pokojom.“ (5:4)
Ako je Ježiš takýmto pokojom dnes v tvojom
živote? Ako to reálne vyzerá?



Boží
nástroj

Biblický text: Ester 4:10 – 17

Premýšľaj o Písme

1.  Ako sa Ester dostala do „vnútorného
nádvoria“ v kráľovskom paláci?
2.  Prečo Ester potrebovala ísť za kráľom
(pozri 3:13)? 
3. Č o si myslíš, že Mordochaj myslí, keď
hovorí, že „dosiahla kráľovskú hodnosť pre
chvíľu, ako je táto“?

A čo v tvojom živote?

1. Aké špecifické dary alebo talenty ti Boh
dal? 
2. Čo si myslíš, prečo ti ich dal? Za akým
účelom?
3. Ako by to vyzeralo, keby si tieto dary
využil na pomoc iným v chvíli, ako je táto? 



ČakanieBiblický text: Habakuk 3:17 – 19

Premýšľaj o Písme

1.  Aké emócie zažíva Habakuk pri čakaní? 
2.  Na čo čaká?
3.  Čo sa rozhodol, že bude robiť počas
tohto času čakania?

A čo v tvojom živote?

1.  Je niečo, čo ti prináša podobné emócie
ako Habakukovi (strach, des,...)? 
2.  Myslíš si, že trápenie môže prehĺbiť
radosť? Ako to funguje? 
3.  Čo je jedna vec, ktorú môžeš robiť, kým
čakáš na Boha a na to, kedy skončí tvoje
trápenie?



PrípravaBiblický text: Evanjelium podľa Matúša 3:1 –
3, Evanjelium podľa Lukáša 1:6 – 17

Premýšľaj o Písme

1.  V čase, keď je napísané Evanjelium, prešlo
400 rokov. Pozri sa na posledné zapísané
zapísané slová v Malachiášovi 3:24. Prečo je
táto časť Evanjelia podľa Lukáša dôležitá?
2.  Ako Ján pripravil cestu pre Krista? Ako je
to podobné očisťovaniu v Starej zmluve? 

A čo v tvojom živote?

V Starej zmluve museli ľudia prejsť procesom
očisťovania a prípravy pred tým, než
predstúpili pred Boha.  
1. Ako dnes môžeš pripraviť svoje srdce na
prípravu oslavy Ježišovho narodenia?
2. Čoho sa potrebuješ vzdať? Čo potrebuješ
začať robiť? Je niečo, čo potrebuješ
vyznať?



VieraBiblický text: Evanjelium podľa Lukáša 1:26
– 38

Premýšľaj o Písme

1.  Z ktorého rodiča patrí Pán Ježiš do
Dávidovho rodu? Márie? Jozefa? (porovnaj
Evanjeliá podľa Matúša 1 a Lukáša 3:23) 
2.  Aká je Máriina odpoveď na to, čo jej
hovorí anjel? V čom je jej odpoveď iná od
Jozefovej prvej reakcie na túto správu (Ev.
podľa Matúša 1:19)? 

A čo v tvojom živote?

1.  Novina a plány, ktoré anjel zvestoval
Márii, poriadne zamiešali veci v jej živote.
Bol taký čas v tvojom živote (rozvod,
sťahovanie, smrť, nová práca, bábätko,
súrodenec)? Ako si na to reagoval? 
2. Je niečo, čo by si chcel zmeniť vo svojej
odpovedi, aby to ukazovalo, že dôveruješ
Bohu?



Boh s
nami

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 1:18
– 23

Premýšľaj o Písme

1.  Prečo chcel Jozef zrušiť manželskú
dohodu? 
2.  Citát v 23. verši je z Izaiáša 7:14. Mesiáš
je v Starej zmluve predpovedaný 456 – 574
krát! Kde je prvýkrát tento Kráľ, záchranca,
predpovedaný? (pozri deň 3) 
3.  Uvažoval si niekedy, že Biblia hovorí
jeden príbeh? Vidíš túto „niť“, ktorá začína v
Genezis a hovorí o potrebe záchrancu? A
toho, ako ľudia idú vlastnou cestou a stále sa
odvracajú od Boha? 

A čo v tvojom živote?

1. Čo znamená meno Emanuel, Boh s nami,
pre teba dnes? Ako to vyzerá v tvojom
živote? 
2. Aký je to pocit, byť súčasťou príbehu, ktorý
trvá tisíce rokov? 



NaplnenieBiblický text: Evanjelium podľa Lukáša 2:1 –
7

Premýšľaj o Písme

1.  Kráľ Ježiš sa narodil. Prečo je dôležité, že
Kristus prichádza tak pokorne: ako bábätko,
v neznámom meste, ako škandál panne?
2.  Prečo by to Pán Ježiš urobil? Opustil svoju
pozíciu Kráľa v nebi a prišiel zraniteľne do
Betlehema ako bábätko?

A čo v tvojom živote?

1.  Prečo je zraniteľnosť vo vzťahoch
dôležitá? 
2.  Je niečo v príbehu narodenia Pána
Ježiša, čo je pre teba ťažko uveriteľné?
3.  Čo pre teba znamená to, že Boh chcel s
nami takú intimitu, že sa rozhodol prísť tak
zraniteľný?



RadosťBiblický text: Evanjelium podľa Lukáša 2:8 –
19

Premýšľaj o Písme

1.  Prečo boli anjeli poslaní len k pastierom?
Čo vieš o pastieroch tej doby? 
2.  Čo je odpoveď anjelov na Ježišovo
narodenie?
3.  Prečo je narodenie Pána Ježiša také
dôležité?

A čo v tvojom živote?

1. Pán Ježiš prišiel pre všetkých. Je niečo, čo
ti bráni veriť tejto pravde? 
2. Ak tomu veríš, ako by to vyzeralo, keby si
sa radoval a oslavoval ako anjeli v deň Jeho
narodenia? 
3. Ako ti správa o Ježišovom narodení
prináša radosť dnes? Aj v týchto mesiacoch
pandémie? Ako to vyzerá?


