PRACOVNÍ LIST K 92. LEKCI (Povolání, vyvolení a vyslání učedníků)
Úkol 1: Nakresli příběh povolání rybářů jako komiks. Nakresli obrázek /nebo více obrázky a dopiš
k nim „bubliny“, co říká Ježíš a co Šimon.

Úkol 2: Poskládej správně písmenka ve jménech 12 apoštolu a napiš je správně.
MOOTLBAĚRJ

UBAKJ

RTPE

ŠATMUO

KJUAB

ŠTMOÁ

ŠDIJÁ
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IIPFL
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ATDŠÁE

Úkol 3: Vyber (zakroužkuj) tři správné důvody ustanovení učedníků – Ježíš je ustanovil ABY:
a) BYLI S NÍM

b) SE MĚLI DOBŘE

c) BYLI CHYTŘÍ

d) KÁZALI

e) BYLI DOKONALÍ

f) UZDRAVOVALI

g) BYLI ZNÁMÍ

h) UVĚŘILI

i) VYMÍTALI ZLÉ DUCHY

j) ZAŽILI DOBRODRUŽSTVÍ k) CHODILI DO CÍRKVE/SBORU

Úkol 4: Doplň správná slovesa, co mají dělat učedníci, když je Ježíš vyslal (nápověda Matouš 10,510):
_________________________________ ŽE SE PŘIBLÍŽILO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
_________________________________ ZLÉ DUCHY A DÉMONY
_________________________________ NEMOCNÉ
_________________________________ MRTVÉ
_________________________________ MALOMOCNÉ
_________________________________ ZLATO, DVOJE ŠATY A DALŠÍ VĚCI

Úkol 5: Vyber vždy ze dvou slov to, které patří správně do textu nebo doplň správně chybějící
slovo.
„Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás BUDOU – NEBUDOU vydávat soudům, abyste vydali
svědectví jim i národům. A když vás obžalují, DĚLEJTE – NEDĚLEJTE si starosti, jak a co budete mluvit;
neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte ________________. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví
ve vás Duch vašeho Otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti
_______________a připraví je o život. Budou vás všichni NENÁVIDĚT – MILOVAT pro mé jméno; ale
kdo vytrvá až do _____________, bude spasen. BOJTE – NEBOJTE se jich tedy; Co vám říkám ve
__________, povězte na světle. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale _____________ zabít nemohou;
U vás pak jsou spočteny i všecky _____________. Každý, kdo se ke mně ________________ před lidmi,
k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést POKOJ –
MEČ; Neboť nepřítelem člověka bude jeho VLASTNÍ RODINA – VLASTNÍ ŽIVOT. Kdo miluje otce nebo
matku víc nežli mne, není mne ______________; A kdo by napojil třebas jen číší ČERVENÉHO VÍNA –
STUDENÉ VODY jednoho z těchto nepatrných, protože je to UČEDNÍK – CHUDÁK, amen, pravím vám,
nepřijde o svou odměnu.“
Úkol 6: Vylušti biblický verš, který hovoří o následování Ježíše jako učedník.
b4;a4;c1; ;d5;c6;c4;d6;c6;b2; ;c5;d1;c7;b3; ;d5;b2;d1;c1;c6; ;c2;c4;c1; ;B3;a5;d5;b2;c5;a5;,;
;b7;d6;b5;e3;d5;b7;e3; ;b3;a5;b3;

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v těchto textech: Lukáš 5,1-11 a 27-32 (Matouš 9,9-13 a Marek 2,1317), Lukáš 6,12-16 (Matouš 10,1-4 a Marek 3,13-19), Lukáš 9,1-6, Matouš 10,16-42
Otázka
1. Jak se jmenoval jezero, na kterém Ježíš učinil
zázrak s rybami?
2. Jak jinak nazval Ježíš Jakuba a Jana (syny
Zebedeovy)?
3. Z jakého místa (odkud) povolal Ježíš učedníka
jménem Levi?
4. Jakou cenu měli v Ježíšově době 2 vrabci?
5. Co si učedníci neměli brát se sebou na cestu,
když je Ježíš vyslal? (až 5 věcí)
6. Co měli říct učedníci, když vstoupili do
nějakého domu (města)?

Odpověď

