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OTÁZKY KE STUDIU
Shrnutí: Shrň naše studium z minulého
týdne (II. Korintským 8 a 9) a napiš
nějakou pravdu nebo princip, který ses
naučil z pasáží o „milosti dávání“. Která
myšlenka tě osobně nejvíce oslovila?

1. Tento

týden budeme studovat
vybrané
pasáže
z Matoušova
evangelia. 22. kap. zaznamenává
otázky, které pokládali Ježíšovi přední
náboženští vůdcové jeho dnů. První
z nich nalezneme v Matoušovi 22,1522 a mohli bychom ji nazvat „Politické
otázky o daních“. Čti tyto verše (22,1522) a shrň Ježíšovu odpověď na tuto
otázku.
•

Co
praktického
odpovědi?

vidíš

v Pánově

2. Druhá otázka „základní otázka o
vzkříšení“ je v Matoušovi 22,22-33.
Tato otázka byla založena na židovském
zákoně tzv. „levirátního manželství“
(z levir = švagr). Shrň Ježíšovu odpověď
na tuto otázku.

•

Na která místa ze Starého zákona se
Ježíš ve své odpovědi odvolal?
(Nápověda: Čti Deuteronomium 6,49 a Levitikus 19,18)

5. Ježíšova

odpověď v 22,37-40
shrnuje
všech
deset
„přikázání“
zapsaných v Exodu 20. První čtyři jsou
o naší lásce k Bohu a dalších šest o našich
vztazích k lidem. Přečti si ještě jednou
Ježíšovu odpověď („přikázání lásky“).
Převyprávěj tyto verše (37-40) vlastními
slovy - tak, jak by je Ježíš řekl právě tobě.

6. Prostudovali

jsme
„přikázání
lásky“ z Mt 22,37-40. Nyní se
přesuňme k pasáži z Mt 28,16-20, která
je často označovaná jako „velké
poslání“. Jeden autor napsal, že v této
pasáži je pět postojů, které jsou potřebné
a důležité pro věřící v současnosti.
Těchto pět postojů je popsáno níže. Čti
uvedené verše z Matouše 28 a napiš,
jak můžeš dnes ve svém životě použít
popsané postoje. (Uveď příklady!)

tyto otázky a odpovědi (viz. 22,22 a
22,33)?

a.
b.
c.
d.
e.

4. Třetí otázka byla „etická otázka o

7. Promysli

3. Jak reagovali lidé, kteří poslouchali

zákoně“ a byla předložena Ježíši ve v.
22,35-36. Zákoníci chtěli prokázat, že
Ježíšovo učení je něčím novým, odlišným
od Mojžíšova zákona. Jaká byla Ježíšova
odpověď (22,37-40)?

Použitelnost (28,16)
Uctívání (28,17)
Poddání se Ježíšově autoritě (28,18)
Poslušnost v „činění učedníků“ (28,19)
Spoléhání se na Jeho moc, ne na vlastní
(28,20)

tyto
dvě
pasáže
(„přikázání lásky“ z Mt 22,34-40 a
„velké poslání“ z Mt 28,16-20) a
napiš jednou větou takové „poslání“ nebo
„životní vyznání“: kdo to je učedník
(nebo následovník) Ježíše Krista a co
dělá.
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