PRACOVNÍ LIST K 99. LEKCI (Milosrdný Samařan, nemilosrdný služebník, největší přikázání, o
odpouštění)
Úkol 1: Poskládej a nalep zde obrázek vyjadřující podobenství o milosrdném Samařanu. Vedle
obrázku napiš, kteří lidé se mu vyhnuli a kdo mu pomohl.
ZRNAĚNÉHO OBEŠLI A NEPOMOHLI:

ZRANĚNÉMU POMOHL:

JAK MU POMOHL?

Úkol 2: Jakou vlastnost projevil člověk, který pomohl zraněnému (člověk, kterému utrpení druhých
není jedno)? Sestav slovo tak, že správně sestavíš zpřeházená písmena.

T S I O C U

____________________________

Úkol 3: Doplň chybějící slova do textu 2 největších přikázání.

Miluj Hospodina, __________ svého, z celého svého __________,
celou svou ____________, celou svou ___________ a ___________
svého _____________ jako sám ________ .
Úkol 4: Vyluštěte biblický verš, který hovoří o tom, jak se zachoval pán (král) ke služebníkovi, který
mu dlužil obrovskou sumu peněz.
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Klíč: 1432 (luštíme vždy po 4 písmenech tak, že je uspořádáme dle klíče, nejprve první ze čtveřice, pak
čtvrté, pak třetí a nakonec druhé)

Úkol 5: Napiš, kdo je náš bližní? Popiš ho.

Úkol 6: Napiš, proč 2 největší přikázání jsou milovat Boha a lidi?

Úkol 7: Proč máme odpouštět v podstatě neustále a všem lidem, kteří nás o to prosí?

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v těchto textech: Lukáš 10,25-37 (Podobenství o milosrdném
Samařanu), Matouš 22,34-40 a Marek 12,28-34 (Největší přikázání); Matouš 18,21-35 (O odpouštění a
podobenství o nemilosrdném služebníku
Otázka
Odpověď
1. Kolik denárů minimálně zaplatil hostinskému
Samařan za péči o zraněného člověka?
2. Kolik dlužil první služebník svému pánu (králi), který
mu celý jeho velký dluh odpustil?
3. Kolik dlužil spoluslužebník svému druhovi, který mu
jeho dluh nechtěl odpustit a nechal ho uvěznit?
4. Jak se jmenoval učedník, který se ptá Ježíše na to,
kolikrát je třeba odpustit?
5. Kolikrát si myslel tento učedník, že je potřeba za den
odpustit tomu, kdo nás prosí o odpuštění?
6. Kolikrát máme podle Ježíše každý den odpustit těm,
kdo nás prosí o odpuštění?

