
O BOHÁČI A LAZAROVI 
 
Ježíš jednou vyprávěl podobenství o boháči a Lazarovi. Pochopit tento pří-
běh není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Když správně 
doplníš chybějící písmena v textu a dopíšeš je podle čísel do tajenky, do-
zvíš se, co nám chtěl Ježíš podobenstvím říct. 

 
TAJENKA:  
Kdo neposlouchá Boží slovo … 1  2 22 18 19 4 19  12 22 

 
 21 19 6 , 

10 17 6 3  2 22 8 17 6 15 11 22 

 
 20  17 7 9 14 5 22 2 19  1 2 16  13 14 13 9 1 20 .

 

Byl jeden boh1  tý člověk. Nádherně se oblékal a každý de2   skvěle 
hodoval. U vrat jeho domu sedával nemocný ch3  dák, jmenoval se La-
zar. Rá4   by se nasytil tím, 5  o spadlo se stolu boháče, ale ten mu nic 
nedal. Jednoho dne Lazar umřel a andělé ho přenesli k Abraha6  ovi
do nebe. Také 7  oháč zemřel a byl pohřben. V 8  ekle pozdvihl oči
a uviděl v dáli Abrahama s Laza9  em. Zavolal: „Otče Abrahame, smiluj 
se nade mnou a pošli Lazara, ať namočí prs10 ve vodě a svlaží mé rty, 
proto11 e velmi trpím.“ Abraham řekl: „Vzpomeň si, že se12  měl celý 
život velmi dobře, a Lazarovi se vedlo 13 le. Proto se tu on raduje a ty 
trpíš. Navíc mezi námi a v14 mi je hluboká propast. Nikdo nem15 že 
přejít odtud k vám ani od vás k nám.“ Boháč pros16 l: „Pošli tedy Laza-
ra aspoň d17  mého domu. Ať varuje mých pět bratrů, aby také nepřišli 
do místa muk.“ Ale Abraham 18 ekl: „Mají Písmo, ať ho poslouchaj19 !“
Boháč řekl: „20 dyby k nim přišel někdo z mrtvých, určitě změní život.“ 
Abraham na to řekl: „Jestli neposloucha21 í slova Písma, nepřesvědčí 
je, ani když někdo vstan22  z mrtvých.“ 

podle Lk 16,19-31 

 


