
Pracovní list pro žáky 5. - 6. ročníku předmětu Náboženství Odry 

Distanční vyučování, metodika  

„Kdo jsi, Ježíši?“. 
 

17. Já jsem cesta, pravda a život 

Izraelité byli původně kočovníci a dobře znali význam slov „být na cestě". 

Cestování v té době nebylo snadné. Bylo nebezpečné, když se člověk vydal 

na cestu sám, protože u cest často číhali lupiči. Cestovalo se v karavanách  

a chodilo se většinou pěšky. Dopravním prostředkem zámožnějších byl 

velbloud u obyčejných lidí osel nebo mezek.  

Cesta bylo pro Izraelity slovo vyjadřující způsob života. Často připomínali Abrahamovu cestu, 

cestu, kterou je vyvedl Hospodin z otroctví Egypta do zaslíbené země. Také Ježíš se narodil  

na cestě mimo domov a Boží království také hlásal na cestě, která končila v Jeruzalémě.  

Ježíš o sobě říká: ,,Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." 
 

I náš život se podobá cestě. Na 1. straně listu si přečti text Janova evangelia a podtrhni v co by 

mohlo být cílem naší cesty. Vedle cesty vidíš kresby, které vám můžou připomenout, co všechno 

jste na té své životní cestě zažili. Na pravé straně podél cesty napište, co všechno jste na ní už 

prožili, ať už si pamatujete nebo ne. U spodní strany pracovního listu napište TEĎ. 

Někdy je cesta snadná, někdy se klikatí a je namáhavá. Na cestě nejsme sami.  

Ježíš jde s námi a zároveň je tou cestou, která nás vede do Božího království. 

 

Na 2. straně listu se setkáváme se 2 svátostmi najednou.  

Když člověk vyroste, přemýšlí o své budoucnosti, přemýšlí, kudy povede jeho cesta, jaké si zvolí 

povolání nebo co bude jeho posláním. Ve slově „povolání" je skryto slovo „volání". Bůh volá 

každého člověka, aby osobitým způsobem prošel svou osobní životní cestu.  
 

Svátost manželství  

Když se sejdou cesty dvou lidí, muže a ženy, poznají, že patří k sobě a že je Bůh volá k tomu, aby 

své cesty spojili. Na této cestě se vzájemně podporují a přijímají od Boha děti, které výchovou 

připravují na život. Bůh je jim v této důležité chvíli zvláště nablízku a pomáhá jim.  
 

Svátost kněžství  

Některé muže Bůh volá, aby jej následovali zvláštním způsobem. Volá je, aby se stali znamením 

Ježíše Krista ve světě, a posílá je hlásat radostnou zvěst o Božím království, křtít a odpouštět 

hříchy. Cesta jejich života je pak tak široká, že po ní mohou jít k Bohu všichni lidé. Slouží lidem 

jako kněz, učitel a pastýř. Je viditelným znamením Krista, který je s člověkem na cestě. 
 

Ke každému ze dvou obrázků vepiš, co je úkolem člověka, který tuto svátost přijme. 

Ježíš je s námi a jde před námi, aby nám připravil místo u Boha. Bůh volá každého člověka,  

aby jemu vlastním způsobem prošel svou osobní životní cestu. Dává mu k ní sílu. 

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ A KNĚŽSTVÍ JSOU VIDITELNÝM ZNAMENÍM BOŽÍ ZVLÁŠTNÍ POMOCI 

 



 

 

  



 


