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

Distanční vyučování, metodika
13. Já jsem světlo světa
Po tom, co byl Ježíš pokřtěn v Jordánu a představil se tak světu se
svým Otcem a Duchem svatým, odešel na poušť a po 40 dnech se
vrátil, aby začal ohlašovat spásu. Učil a svým jednání dokazoval, že
je Syn samého Boha, a přišel na svět, aby byl zachráněn od zla hříchu.
Ježíš věděl, jak je těžké pochopit něco tak nepochopitelného, a tak se přirovnával k úplně
obyčejným předmětům nebo povoláním, jejichž vlastnosti lidé znali, a věděli, jak jsou užitečné.
Pro Izraelity bylo tehdy každodenní základní potřebou světlo. Svítilo se lampami naplněnými
olejem. Světlo zahánělo tmu a nebezpečí. Pastýři rozdělávali ohně, aby chránili svá stáda. Ježíš
o sobě jednou řekl:
„Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."
Na první straně pracovního listu vidíte plamen v tehdy běžné olejové lampě. Vybarvi si plamen
a okolo světa, který ozařuje, napište na linky, jaké světlo je a co se od něj čeká (pomáhá lépe
vidět, vede a podobě)
Ježíš je světlo osvětlující svět. Kdo ho má, vidí hlouběji, pravdivěji a dokáže vidět důležité věci.
Ježíš přináší světlo nebe do temnot země. Víra je jako světlo v temnotách. Přečti si v lampách
3 výroky o světle, které najdeme v evangeliích.

Na druhé straně listu si připomeneme svátost křtu. Najdeš na něm příběh o uzdravení slepého,
který jistě dobře znáš. Nebude ti dělat problém doplnit text. Můžeš také použít Bibli
(Ekumenický překlad). Slovo na posledním řádku napiš výrazně, třeba červeně a hůlkovým
písmem. Na obrázku je slepý, který se omývá v rybníku Siloe.
„Uzdravení slepého” se děje v každé svátosti křtu. Podobně jako si nemocný smývá z očí bláto
slepoty, uzdravuje se a znovu vidí světlo, smývá svátost křtu všechny hříchy a vrací člověku
podobu, kterou Bůh ve svém stvoření zamýšlel. Dostává světlo víry a příslib, že bude-li
následovat Ježíše, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

Ve spodní části listu jsou otázky, které kněz klade každému před křtem. My je slyšíme při
obnovování křtu o Velikonocích. Odpověď (ano a věřím) napiš na prázdné linky. Slovo VĚŘÍM,
je stejné jako to, které odpověděl uzdravený na Ježíšovu otázku.

DÍKY NAŠEMU KŘTU A NAŠÍ VÍŘE, JE SVĚTLO SVĚTA TAKÉ NAŠIM SVĚTLEM!

