PRACOVNÍ LIST K 98. LEKCI (Žena hříšnice a Samařská žena)
Úkol 1: Napiš, co udělala žena hříšnice Ježíšovi a co mu neudělal farizeus.
žena hříšnice

farizeus

Úkol 2: Vylušti biblický verš, ve kterém Ježíš odpovídá ženě hříšnici na její čin lásky.

Verš:

Úkol 3: Najdi v osmisměrce devět slov vztahující se k příběhu Ježíše a samařské ženy a napiš je vedle.

Úkol 4: Seřaď věty v rozhovoru Ježíše a samařské ženy tak, jak šly za sebou (ve správném pořadí).
„Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“
„Nemám muže.“
„Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko. “
„Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a
on by ti dal vodu živou.“
„Pane, vidím, že jsi prorok.
„Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?“
„Dej mi napít!“
„Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“
„Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. “
„Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“
„Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.“
„Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám
já, nebude žíznit navěky.
Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v těchto textech: Lukáš 7,36-50 a Jan 4,1-42
Otázka
Odpověď
1. Jak se jmenoval farizeus, do jehož domu v době
návštěvy Ježíše přišla žena hříšnice?
2. Kolik denárů odpustil věřitel více zadluženému
člověku v Ježíšově podobenství?
3. Odkud kam šel Ježíš, když musel projít Samařskem?
4. Kdy (ve kterou dobu) se Ježíš setkal se samařskou
ženou?
5. Jak se jmenovalo město, ze kterého samařská žena
pocházela?
6. Za kolik mužů byla samařská žena ve svém životě
vdaná?
7. Jak dlouho pak Ježíš zůstal ve městě u Samařanů?

