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DISKUZNÍ STUDIUM BIBLE - MARKOVO EVANGELIUM, LEKCE 1, MK 1,1 - 3,6

OTÁZKY KE STUDIU
První kapitoly Marka pokrývají dráhu Jana Křtitele
a popisují první dva roky Ježíšova působení. Přes to
všechno kázání, učení a léčení má Ježíš ještě čas si
promluvit s Otcem. I nás - v naší uspěchané době má studium Ježíšova života přivézt do bližšího
vztahu s Nebeským Otcem.

1. Bůh poslal Jana coby královského posla,
aby připravil cestu králi. Čti Mk 1,1-13. Opiš
nebo parafrázuj Janovu zvěst jazykem a
ilustracemi dnešního světa. Vysvětli, co je to
evangelium.
2. Jan křtil vodou k pokání. S pomocí
následujících odkazů (Lk 3,3-18; Ř 12,1-2;
1Te 1,9-10) vysvětli, co je to pokání. Co
znamená to slovo pro tebe?
§

Čti Žd 7,26 a Mt 3,13-17 a vysvětli, proč se
Ježíš nechal Janem pokřtít.

§

Co je dnes důvodem křtu nových věřících?

3. Po půstu a pokušení přichází vyhlášení
„královského programu“. Čti Mk 1,14-15 a ke
každému ze čtyř „bodů programu“ napiš krátké
vysvětlení.
a.

společenství se svým Otcem. Čti Mk 1,35-39 a
přemýšlej o svých prioritách. Jsi soustředěný

na své životní poslání, nebo se necháš
rozptylovat, třeba dobrými věcmi?
7. Uzdravení malomocného v Mk 1,40-45 má
výrazný duchovní podtext. Prokazuje se zde
Ježíšova moc a Jeho vůle. Vidíme také
správnou a nesprávnou reakci věřích. Jak
můžeš tyto pravdy použít dnes ve svém životě?
8. V Mk 2,1-22 se Ježíš třikrát dostává do
sporu s farizeji. O co šlo v těchto konfliktech?
1) 2,1-12
2) 2,13-17
3) 2,18-20
§

9. Poslední a nejvážnější konflikt je popsán
v Mk 2,23-3,6. Co bylo jádrem sporu zde?
Proč?
§

b.
c.

§

d.
4. V následujícím oddíle (Mk 1,16-20) si
Ježíš vybírá svůj „pracovní tým“. Proč si Pán
nevyvolil za učedníky znalce Zákona ale rybáře?
Jaké byly jejich přednosti? Jaká byla jejich
reakce na Ježíšovo zavolání?
5. Ve verších 21-34 vidíme demonstraci
Ježíšovy moci. „Učil jako ten, kdo má
moc.“ Nemáš o Bohu pouze vědomosti?

Změnil tvůj život? Jakým způsobem?
6. Ježíš znal své priority a i uprostřed velkého
pracovního nasazení si našel čas na

Ve verších 10, 17, 21-22 ukazuje Ježíš
východiska z těchto konfliktů. Co nám tyto verše
říkají o Ježíši, o nás a o našich potřebách? (viz
také J 3,3-5; 2K 5,17)

Jaké principy o odpočinku
nacházíme v Ježíšově vyučování?

(„sabatu“)

Co je dnes „znamením odpočinutí“? Proč?

10. Vyber pasáž z tohoto oddílu, která tě nejvíce
zaujala a vysvětli ji. Který verš se naučíš
zpaměti?
Z následujících veršů se pokus zjistit co nejvíce
informací o Janu „Křtiteli“ a o jeho zvěsti.
a) Marek 1,2-8.14
b) Izajáš 40,3-5
c) Skutky 19,4
d) Matouš 3,4 a Jan 1,21-23:
e) Lukáš 1,17
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