PRACOVNÍ LIST KE 101. LEKCI (Ježíš mluví o majetku – brát nebo dávat?)
Úkol 1: Nakresli, jak se zachoval boháč, kterému se na polích hojně urodilo.

Úkol 2: Z přeházených slov sestav větu, kterou Ježíš řekl učedníkům v návaznosti na chování tohoto
člověka (který sklidil hojnou úrodu). První slovo je podtržené.

NEBOŤ - MÁ. - NA - CHAMTIVOSTÍ, - ŽIVOT - MĚJTE - PŘED - ZAJIŠTĚN - CO MÁ - I KDYŽ - SE - KAŽDOU - NADBYTEK - TÍM, - ČLOVĚK, - NENÍ - POZORU - JEHO

Úkol 3: Zakroužkuj správné slovo ve větě z podobenství o nepoctivém správci.

SPRÁVCE U SVÉHO PÁNA DOBŘE - ŠPATNĚ HOSPODAŘIL. PÁN SE ROZHODL
TOHO SPRÁVCE NAPOMENOUT - VYHODIT. SPRÁVCI TO BYLO - NEBYLO JEDNO.
ZAVOLAL SI DLUŽNÍKY A JEJICH DLUHY JIM NAVÝŠIL - SNÍŽIL. KDYŽ SE TO PÁN
DOVĚDĚL, POCHVÁLIL - POKÁRAL TOHO NEPOCTIVÉHO - POCTIVÉHO SPRÁVCE.
Úkol 4: Přiřaď (spoj) jednotlivá slova správně k Lazarovi nebo boháčovi.

Úkol 5: Napiš, co bohatý mladík, který přišel za Ježíšem, chtěl dělat (proč za Ježíšem přišel), co
proto dělal a co proto udělat nechtěl.
co chtěl

co dělal

co nechtěl udělat

Úkol 6: Vylušti poučení, které Ježíš učedníkům řekl, když od něj bohatý mladík zklamaně odešel.

2/5;1/1;3/1; ;4/5;1/5;5/5;3/1;3/5; ;5/2;1/5;2/5;1/4;3/5;5/1; ;1/4;3/5;
;1/2;3/5;5/5;2/4;2/3;3/5; ;3/1;4/3;1/1;3/2;3/5;5/2;4/4;4/5;5/2;2/4; ;4/5;2/4;;
;3/1;1/4;3/5; ;3/3;1/1;2/5;2/4; ;1/2;3/5;2/3;1/1;4/5;4/4;4/5;5/2;2/4;

Klíč:

Úkol 7: Napiš, proč chudá vdova dala více, než všichni bohatí dohromady? Slož z písmen slovo,
které označuje vlastnost, kterou tato vdova měla.
Proč dala více?
PROTOŽE

Složení slova: A Ů V R D Ě
____ ____ ____ ____ ____ ____

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v těchto textech Lukáš 12,13-21; Lukáš 16,1-15; Lukáš 18,18-27; Lukáš
21,1-4
Otázka
Odpověď
1. Co se boháči na poli hojně urodilo, která
plodina?
2. Co se styděl dělat nepoctivý správce?
3. Kolik čeho nepoctivý správce odpustil
dlužníkům svého pána?
4. Koho mají lidé poslouchat, aby neskončili jako
lakomý boháč v pekle?
5. Co se stane spíše, než aby bohatý vešel do
Božího království?
6. Kolik peněz dala do chrámové pokladnice
chudá vdova?

