PRACOVNÍ LIST K 90. LEKCI (Ježíš káže v Nazaretu a uzdravuje v Galileji)
Úkol 1: Zakroužkuj, co je pravda (co o sobě říká Ježíš, proč přišel na zem za lidmi).
PŘINÉST CHUDÝM RADOSTNOU ZVĚST

VYHLÁSIT LÉTO HOSPODINOVY MILOSTI

UČINIT VŠECHNY LIDI BOHATÝMI

SLEPÝM NAVRÁTIT ZRAK

VYHLÁSIT ZAJATCŮM PROPUŠTĚNÍ

ŘÍCT LIDEM, ABY DODRŽOVALI DOBŘE ZÁKON

POTRESTAT LIDI ZA JEJICH NEPOSLUŠNOST

STÁT SE MOCNÝM KRÁLEM A VLÁDNOUT ZEMI

Úkol 2: Dopiš, jaká uzdravení udělal Ježíš a ke každému nakresli obrázek a dopiš, pokud Ježíš, nebo
daný člověk něco říkal. Jednotlivé příběhy najdeš v evangelium Lukáše 4,31-39 a 5,12-26
1. uzdravení:

2. uzdravení:

3. uzdravení:

4. uzdravení:

Úkol 3: Napiš, co všechno může (přišel) Ježíš v životě člověka uzdravit. (Jsou to 3 části osobnosti
člověka).

Úkol 4: Rozlušti verš, kde je psáno o tom, co dělal Ježíš, aby mohl uzdravovat a činit takové zázraky.

1/3;1/1;4/4;3/4;1/5; ;4/3;1/1;3/4;3/5;; ;2/5;1/5;4/4;4/5;1/5; ;5/5;1/1;
;4/5;3/3;5/4;; ;5/2;4/4;4/5;1/1;3/2; ;1/1; ;5/2;5/4;4/4;1/5;3/2; ;5/5;
;1/4;3/5;3/3;5/1;; ;3/5;1/4;1/5;4/4;1/5;3/2; ;3/4;1/1; ;4/1;5/1;4/4;4/5;1/5;
;3/3;2/4;4/4;4/5;3/5; ;1/1; ;4/5;1/1;3/3; ;4/4;1/5; ;3/3;3/5;1/4;3/2;2/4;3/2;;
Klíč k šifře: Nápověda 1/3 = C; C je v první skupině (1) třetí písmeno (3)

Úkol 5 a: Co měli přátelé člověka, kterého spustili přímo před Ježíše dírou ve střeše? Za jakou
„vlastnost“ je Ježíš pochválil? Jak (čím) se projevila?
_____ _____ _____ ______

projevila se: _____________________________________________

Úkol 5 b: A jak se tato „vlastnost“ může projevovat dnes v mém životě? Jak (pomocí čeho) mohu já
dnes přinášet druhé lidi k Ježíši?

Biblický kvíz: Odpovědi hledej v: Lukáš 4,16-44 a Lukáš 5,12-26; Matouš 8,1-4 a 14-17; 9,1-8; 13,5358; Marek 1,16-2,12 a 6,1-6
Otázka
1. Jak se jmenovali Ježíšovi bratři?
2. Měl Ježíš i nějaké sestry?
3. V jakém městě Ježíš četl úryvek z knihy Izajáš a pak
jej chtěli zabít?
4. Jakým způsobem chtěli lidé Ježíše zabít, když se
prohlašoval za toho, kdo naplnil proroctví o Mesiáši?
5. Jak se jmenovalo město, ve kterém Ježíš uzdravil
posedlého nebo Šimonovu tchyni?
6. Co Ježíš řekl malomocnému potom, co jej uzdravil?
7. Proč se farizeové rozčilovali, než Ježíš uzdravil
ochrnutého? Co předtím řekl?

Odpověď

