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Adresa:

Vedoucí skupiny:

B1

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení: • Žalm 86,1-7 • Skutky 13,38-39 
• efeským 4,25-32

Pán Ježíš byl spolu s dalšími pozván na hostinu do domu farizea. Farizeové byli velmi
nábožní Židé. Ostatní lidé k nim vzhlíželi jako k vůdcům.

O: křížovka

Vodorovně:
1. Nádobka s mastí byla vyrobena z ...

Svisle:
2. Počet dlužníků v podobenství 
3. Žena to použila na umytí Ježíšových

nohou. 
4. Žena přistoupila k Ježíšovi odkud?
5. Farizeus tím Ježíše neuvítal, když přišel

do jeho domu.
6. Žena tím utřela Ježíšovy nohy.
7. Žena to dala na Ježíšovy nohy.
8. komu se … málo, miluje málo.
9. Farizeus si řekl, že pokud by byl 

Ježíš jedním z nich (kdo?), věděl by,
jak velmi hříšná ta žena je. 

1. lekce Podobenství - Dva dlužníci
Přečti si:

Lukáš 7,36-50
Klíčový verš

Římanům 5,1
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celkeM:

Farizeus Šimon si v duchu pomyslel, že Ježíš není prorok. Muselo to pro něj být velkým překvapením,
když zjistil, že Pán Ježíš přesně ví, o čem přemýšlí. Pán Ježíš znal jeho myšlenky,
a proto je jasné, že zná i naše myšlenky! Ježíš Šimonovi vyprávěl podobenství, které je jen malou
částí našeho dnešního biblického úryvku (41. – 43. verš). 

Přemýšlejme o hlubším významu tohoto podobenství. Znovu si přečti 41. – 43. verš. Věřitel
představuje Boha. Ti dva muži mohou být kdokoliv. Přesto jeden z nich žil daleko hříšnějším životem
než druhý, a tak „dluží“ Bohu víc. Žádný z nich však není schopen splatit svůj dluh. Bůh jim oběma
zcela odpouští. Ten, komu bylo více odpuštěno, však cítí větší vděčnost a lásku k Bohu.

O: co bylo první věcí, kterou Ježíš řekl ženě v tomto úryvku? 

O: co si ostatní hosté u stolu mezi sebou řekli?

Věděli, že jen Bůh může odpustit člověku hříchy, ale nepochopili, že Pán Ježíš je Bůh.

O: co řekl Pán Ježíš ženě v závěru dnešního biblického čtení?

O: Vypiš klíčový verš:

O: Jaká dvě slova se objevují v obou posledních odpovědích?

Jsou Tvé hříchy odpuštěny? Miluješ Pána Ježíše za to, co pro Tebe udělal?

Podobenství je příběh o obyčejných všedních věcech,

ale s hlubším významem ve vztahu k Bohu a jeho cestám.
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JMÉNO:
B1poznejBibli

biblické příběhy pro mládež

Další doporučená čtení: • Filipským 2,1-11 • Matouš 5,43-48 • lukáš 6,31-38

Zde máme velmi známé podobenství. Je známo jako „podobenství o milosrdném
Samaritánovi“. Pán Ježíš toto podobenství vypráví jako odpověď na otázku. Ptal se ho člověk,
jenž se velmi dobře vyznal v zákonech, které Bůh dal Mojžíšovi. Tento odborník si myslel, 
že to všechno zná, a doufal, že Pána Ježíše nachytá. To se mu nepodařilo! Někdy si také
myslíme, že všechno víme, ale není to pravda!

O: Doplň chybějící slova do vět a zakroužkuj je v osmisměrce:

Ve 27. verši si čteme, že máme milovat 
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou __ __ __ __,
ze vší své __ __ __ __ a celou svou __ __ __ __ __
a svého bližního jako sám __ __ __ __. 
V podobenství byl muž na
cestě do __ __ __ __ __ __. 
lupiči ho přepadli, obrali, __ __ __ __ __,
nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli.
__ __ __ __ a __ __ __ __ __ __ se mu obloukem
vyhnuli, než přišel Samaritán.
Ten zaplatil hostinskému dva __ __ __ __ __ __. 

Oba dva, kněz i levita, sloužili v chrámě v Jeruzalémě. Přesto zraněnému muži ani trochu
nepomohli.

O: Zkus přijít na nějaký „dobrý“ důvod, proč mu nepomohli:

2. lekce Podobenství - kdo je můj bližní?
Klíčový verš
Lukáš 10,27

Přečti si:
Lukáš 10,25-37
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celkeM:

O: co pocítil Samaritán, když uviděl zraněného muže?

kolem nás je plno nemocných, hladových nebo nešťastných lidí. Je nám jich někdy líto? Pomáháme
jim? „Milosrdný Samaritán“ pomohl, i když zraněný člověk, který ležel u cesty, byl pro něho zcela
neznámý člověk a ještě k tomu cizinec.
„Milosrdný Samaritán“ mu pomohl nejprve tím, že k němu přišel. Poté vlil dvě věci do jeho ran.

O: Jaké?

Samaritán naložil muže na svého osla a dovezl ho na místo, kde o něj mohlo být postaráno.

O: kam ho Samaritán dovezl?

O: Také zaplatil za jeho pobyt. kolik to bylo?

A nejen to. Dokonce přislíbil zaplatit další případné výlohy při své zpáteční cestě.

O: když Pán Ježíš podobenství dovyprávěl, k něčemu znalce Zákona vybídl. co mu řekl?

Náš bližní není jen náš soused, ale každý, koho potkáváme ve
škole, na ulici, v autobuse atd. Měli bychom být připraveni
vždy a všude pomoci každému, kdo pomoc potřebuje.

I v tomto podobenství je však ukryt hlubší význam. Zraněný
člověk na kraji cesty – to je obraz nás samotných. Potřeboval,
aby ho někdo zachránil. My také potřebujeme být zachráněni
z našich hříchů. Dobrá zpráva! Pán Ježíš sestoupil z nebe, aby
nás zachránil. Svou smrtí na golgotském kříži za nás zaplatil,
co bylo třeba.

O: Vypiš klíčový verš:
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JMÉNO:
B1poznejBibli

biblické příběhy pro mládež

Další doporučená čtení: • Přísloví 11,4 a 28 •Ámos 4,12-13 
• Matouš 6,19-21

Pán Ježíš opět vyprávěl podobenství jako odpověď na žádost jednoho muže. Otec onoho
muže nedávno zemřel. Muž měl pocit, že nedostal odpovídající díl dědictví, který mu náležel.

O: co chtěl ten muž, aby Ježíš udělal?

O: Seřaď věty podle sledu událostí. Označ je čísly 1-5:

Řekl si: „Udělám toto - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím 
všechnu svou úrodu a zásoby.“

Bůh mu ale řekl: „Blázne!“

Přemýšlel: „co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!“

Sám sobě pak řeknu: „Oddechni si, jez, pij a užívej!“

Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. 

O: Rozlušti písmena. Dostaneš tak dvě slova, která popisují muže z podobenství:

Muž, který předložil Pánu Ježíši svůj spor, byl úplně stejný jako bohatý sedlák z podobenství.
Oba toužili po bohatství a každý z nich myslel jen na sebe.

O: Bohatý muž v biblickém úryvku mluví sám k sobě.
kolika činnostem se hodlá věnovat, až postaví větší 
stodoly? Napiš odpověď do čtverečku:

3. lekce Podobenství - O bohatém bláznu
Klíčový verš
Lukáš 12,15

Přečti si:
Lukáš 12,13-21
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celkeM:

Bohatý muž byl ve skutečnosti velmi chudý. Bůh neměl v jeho životě žádné místo. Přesto se o něj Bůh
velmi zajímal. Uvědomil/a sis někdy, jak moc na Tobě Bohu záleží?

O: Spoj čarou části vět, které spolu souvisejí:

Bůh Stvořitel je Pánem života i smrti.

Bůh lásky jednou mu tváří v tvář budeme vysvětlovat, jak jsme prožili svůj život. 

Pán času chce, abychom ukázali jeho lásku chudým.

Bůh Soudce učinil Zemi, slunce a déšť.

O: Napiš svými slovy, jaké plány do budoucnosti měl bohatý člověk z podobenství:

O: co říká Bůh o jeho budoucnosti?

O: Vypiš klíčový verš a podtrhni varování, které Pán Ježíš dal:

Ten muž žil jen pro život zde na zemi a sám pro sebe. To ho v Božích očích činilo bláznem. Musíme
se připravit na to, co bude po smrti. když poprosíme za odpuštění, Pán Ježíš nejen vyřeší otázku
našich minulých hříchů, ale dá nám věčný život. Ten pro nás znamená jistotu, že máme místo 
v nebi v jeho přítomnosti navždy. Člověk, který toto udělá, není blázen. V Božích očích je velmi
moudrý.
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JMÉNO:
B1poznejBibli

biblické příběhy pro mládež

Další doporučená čtení: • Matouš 28,16-20 • efeským 2,1-13

Zde máme jiné podobenství, které Pán Ježíš vypráví jako odpověď na poznámku muže
u večeře.

O: Vypiš, co muž řekl:

O: Označ správnou odpověď:
Pán Ježíš začal vyprávět podobenství o muži, který:

postavil nový dům. ..........
koupil dobytek. ..........
připravil velkou oslavu. ..........
se oženil. ..........

V tomto bodě nám podobenství připomíná Boha samého. Tak jako ten muž přichystal velkou
večeři, Bůh pro každého z nás přichystal záchranu nebo „spasení“, které potřebujeme.

O: Vyhledej a vypiš Titovi 2,11:

když bylo všechno hotovo, poslal muž svého sluhu k těm, kdo byli pozváni.

O: co měl sluha říct?

Dnes má Bůh mnoho „sluhů“, kteří říkají lidem o jeho nabídce věčného života v Pánu Ježíši.
Pokud mu věříš, pokus se říct svým kamarádům o Bohu a o tom, co pro ně udělal!

O: Najdi chybějící slovo ze Skutků 1,8:
On chce, aby všichni opravdoví křesťané byli jeho __ __ __ __ __ __ .

když sluha vyřídil odpovědi pozvaných, jeho pán se velmi rozčílil.

O: Proč byl tak rozhněvaný?

4. lekce Podobenství - O veliké večeři
Klíčové verše

Jan 6,37
Přečti si:

Lukáš 14,15-24
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lekci vraťte zpět na adresu:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

celkem:

celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

O: Přečti si ještě jednou pozorně dnešní biblický úryvek a doplň tuto křížovku:

1. Sluha měl poddaným vyřídit: „…vše už je připraveno.“ 
2. Poté, co poddaní pozvání odmítli, měl sluha ke stolu

přizvat všechny nemajetné, invalidy a …
3. Jaká byla pořádaná večeře co do velikosti?
4. kromě chudých, slepých a chromých měli přijít i …
5. Jeden muž se vymluvil, že právě koupil několik kusů …
6. Sluha řekl: „Pane, stalo se, jak jsi …, a ještě je místo.“
7. Přáním Pána bylo, aby byl jeho dům …
8. Z původně pozvaných neokusí večeři …
9. Jeden z mužů se vymluvil, že se …
10. Muž, který měl v podobenství za úkol

oběhnout pozvané, je nazýván …
11. Služebník měl vyjít na cesty a mezi …
12. První muž se vymluvil, protože se šel podívat na pole, které …
13. a 14. Hospodář řekl: „Vyjdi rychle do … a…“ (21. verš).        

TAJeNkA:

O: Nakonec se dům naplnil. Vypiš čtyři druhy lidí, kteří přišli:

1. _______________________ 2. _______________________

3. _______________________ 4. _______________________

Tito prostě přijali pozvání a přišli na večeři. Nikdo z nich nebyl vyhozen!
když přijdeš k Pánu Ježíši, On Tě přijme.

O: Vypiš klíčový verš:

V tomto podobenství nás Pán Ježíš varuje, abychom nedávali přednost jiným věcem před jeho pozváním.
Bylo by smutné promarnit šanci dostat se do nebe!

O: Vyhledej a vypiš lukáš 13,28:

celkeM:
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