
Stůl v Novém zákoně

Ježíš přichází  
k našemu ______

Ježíš nás zve  
ke svému ______

Když byl u stolu v jeho domě, 
stolovalo s Ježíšem a jeho 
učedníky mnoho celníků  
a jiných hříšníků; bylo jich 
totiž mnoho mezi těmi, kdo 
ho následovali. Mk 2,15

Blaze těm služebníkům, 
které pán, až přijde, 
zastihne bdící. Amen, 
pravím vám, že se opáše, 
posadí je ke stolu a sám  
je bude obsluhovat.  
L 12, 37

Jednou v sobotu vešel Ježíš 
do domu jednoho z před- 
ních farizeů, aby jedl u jeho 
stolu; a oni si na něj dávali 
pozor. L 14, 1

Já vám uděluji království, 
jako je můj Otec udělil mně, 
abyste v mém království jedli 
a pili u mého stolu; usednete 
na trůnech a budete soudit 
dvanáct pokolení Izraele.  
L 22, 29�30

Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal 
díky, lámal a rozdával jim. L 24, 30

Připravili mu tam večeři; 
Marta při ní obsluhovala 
a Lazar byl jeden z těch, 
kteří byli s Ježíšem  
u stolu. J 12, 2

Neboť kdo je větší: ten, kdo 
sedí za stolem, či ten, kdo 
obsluhuje? Zdali ne ten, kdo 
sedí za stolem? Ale já jsem 
mezi vámi jako ten, který 
slouží. L 22, 27

 Když měla hostina začít, 
poslal svého služebníka, 
aby řekl pozvaným: ‚Pojď-
te, vše už je připraveno.‘
L 14, 7

A ve svém domě mu při-
pravil velikou hostinu. 
Bylo tam množství celní-
ků a jiných, kteří s ním 
stolovali. L 5, 29

Pravím vám, že mnozí od 
východu i západu přijdou 
a budou stolovat s Abraha-
mem, Izákem a Jákobem  
v království nebeském. 
Mt 8, 11

A přijdou od východu  
i západu, od severu  
i jihu, a budou stolovat 
v Božím království.
L 13, 29

Vezmi si pastelky dvou růz-
ných barev a roztřiď bib-
lické texty na ty, kde Ježíš 
přichází ke stolu různých 
lidí, a ty, kdy zve ke svému 
stolu. 


