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OTÁZKY KE STUDIU
naslouchat - jde o to slyšet a porozumět
duchovní pravdě a aplikovat ji do svého
života. Ježíš nám říká: Slyší a nechávají
si ukrást (15); slyší a přijímají (1619); slyší, přijímají a nesou úrodu
(20). Pokus se jednoduše nakreslit Ježíšovo
podobenství. Jaká půda představuje tvůj
život?

Pokus se jednou větou (a potom jedním slovem)
vyjádřit smysl nebo hlavní důraz prvních dvou
kapitol (Mk 1,1 - 3,7). Napiš jednu věc, která tě
nejvíce oslovila z tohoto oddílu a promysli, jakým
způsobem ji můžeš prakticky použít ve svém
životě.

1. Po konfrontaci s farizeji (3,1-7) „utíká“
Ježíš před zástupem na moře - Mk 3,8-12. Co
Ježíš tímto ústupem získal?
§ Kdo to jsou démoni?
§ Čti Jakub 2,19. Čemu věří démoni? Co
z toho vyplývá pro tvoji víru?
2. Čti Mk 3,13-19. Jakým způsobem Ježíš
„získal“ prvních 12 učedníků? Co je podle v.
14-15 úkolem učedníků?

Co je myšleno „zrnem“?

§

Co představuje „půda“?

6. Když Pán mluví o budoucnosti používá dvě
zajímavá
podobenství
(v.
21-25).
Co
praktického si můžeš vzít z 22. a 24. verše?
7. V podobenství o zasetém semeni (26-29)
Ježíš rozděluje zodpovědnost? Kam až sahá
lidská zodpovědnost? Jak se tento princip může
prakticky projevit ve tvých modlitbách?

a.
b.
c.
3. Teologicky vzdělaní zákoníci se při
hodnocení Ježíše dopustili několika vážných
chyb. Tou první byla chyba v jejich učení o
Ježíši (v. 22). Špatné učení (teologie) se
projevilo dvěma způsoby - jakými?
v. 23-27 v. 28-30 4. Ve v. 3,20-21.31-35 se dovídáme o
postoji Ježíšovy rodiny k jeho osobě. Co si
mysleli o Ježíši? Proč asi?
§

§

Kdo jsou podle Ježíšových slov (v. 35)
Jeho nejbližší?

8. Čti Mk 4,30-34. Co si představuješ pod
pojmem Boží království? Co se o něm z těchto
veršů dovídáme?
9. Ve verších 4,35-5,43 jsou popsány čtyři
zázraky, které Ježíš udělal. Celkem jich je
v Novém zákoně popsáno 35. Jaká je tvoje
definice „zázraku“?
§

Jaký byl první Ježíšův zázrak popsaný
v Novém zákoně (Jan 2,1-12)? Jaké měl Ježíš
důvody pro to, aby tento zázrak udělal?

§

Napiš, jaké byly reakce lidí na Ježíšovy
zázraky:
Mk 4,41 -

5. Čti Mk 4,1-20 a pokus se napsat svoji
vlastní definici „podobenství“.

Mk 5,20 Mk 5,33 Mk 542 -

§ Ve verších 1-20 je 9krát slovo slyšet.
Toto slovo znamená více než pouze
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