
PRACOVNÍ LIST K 93. LEKCI (Spory Ježíše s farizeji a zákoníky) 

Úkol 1: Napiš, jaká dvě podobenství Ježíš používá ve sporu s farizeji o půst. (Že je nesmysl se postit, 

když Ježíš je se svými učedníky, jako je nesmysl postit se na svatbě). 

1. podobenství  

 

2. podobenství  

 

 

Úkol 2: Nakreslete situaci, kterou farizeové vyčítali Ježíšovým učedníkům, že nemají dělat v sobotu. 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 3: Napište, které 2 uzdravení Ježíš učinil v sobotu a byly příčinou reptání farizeů a zákoníků. 

 

 

 

 

Úkol 4: Zakroužkujte správnou možnost toho, co Ježíš nazývá nebezpečným? 

a) pro člověka není nebezpečné to, co jí (co do něj vstupuje), ale co z něj vystupuje (slova, činy) 

b) pro člověka je nebezpečné to, co jí (co do něj vstupuje), ale ne to, co z něj vystupuje (slova, činy) 

Úkol 5: Vyluštěte verš zapsaný v morseovce, který hovoří o tom, co říká Ježíš farizeům, kdy jej 

odsuzují za uzdravování v sobotu. 

-.-/-../-.--/-.../-.--/.../-/.//...-/./-.././.-../..///-.-./---//--../-./.-/--/./-./.-///--/../.-../---/.../.-./-.././-

./.../-/...-/..//----/-.-./..///.-//-././/---/-..././-/,//-././---/-../.../..-/--../---/...-/.-/.-../..//-.../-.--/.../-

/.//-././...-/../-./-./././// 

 

 

Řešení:  

 

 



Úkol 6: Rozluštěte biblický verš, kterým Ježíš odpovídá farizeům, když jej i jeho učedníky napadají, že 

si před jídlem neomývají ruce. 

 

      

 

Úkol 7: Doplňte do vět správná slova uvedená pod větou: 

1) JEŽÍŠ UKAZUJE NA TO, ŽE ____________  A __________ K ČLOVĚKU JE VÍCE, NEŽ __________ A  

______________– MÍT ___________ PRO LIDI. 

  PŘEDPISY LÁSKA   SRDCE   MILOSRDENSTVÍ   TRADICE 

2) DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ TO, JAK PŮSOBÍME _____________ JE TO, JACÍ JSME _________, JAKÉ JSOU 

MOTIVY NAŠEHO _____________ – ZKOUMEJME PŘEDEVŠÍM ___________, NEŽ DRUHÉ 

SEBE     NAVENEK   UVNITŘ   JEDNÁNÍ 

3) _____________ A PŘEDPISY ____________ ŠPATNÉ, ALE NIKDY JE NESMÍME (A DOKONCE I BOŽÍ 

PŘEDPISY) ____________ NAD SAMOTNÉHO BOHA (JEŽÍŠE), KTERÝ JE ___________  SAMA O SOBĚ – 

MÍT CHARAKTER ______________, KTERÝ VIDĚL SKUTEČNÉ POTŘEBY LIDÍ 

JEŽÍŠE     NEJSOU     TRADICE      POVÝŠIT   LÁSKA 

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v těchto textech: Lukáš 5,33-6,11 (Matouš 12,1-14; Marek 2,23-3,6) a 

11,37-12,3 (Matouš 23,23-36); Lukáš 13,10-17; Matouš 15,1-20 

Otázka Odpověď 

1. Kteří učedníci se postili a farizeové je dávali 

Ježíšovým učedníkům za příklad? 

 

2. Jaký příklad ze SZ dal Ježíš farizeům jako reakci 

na to, když vyčítali jeho učedníkům, že si shánějí 

v sobotu jídlo?  

 

3. Jaký příklad dává Ježíš farizeům, když ho 

obviňují, že uzdravuje v sobotu člověka 

s odumřelou rukou? 

 

4. Jaký obraz používá pro farizeje a zákoníky Ježíš, 

když si stěžují na to, že si před jídlem neumy 

ruce? 

 

5. Z čeho farizeové a zákoníci poctivě odevzdávali 

desátek, ale ve skutečnosti nedbali na Boží slovo? 

 

6. Kolik let byla žena s hrbem, kterou Ježíš 

uzdravil také v sobotu, nemocná? 

 

 

 

 

 


