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

Distanční vyučování, metodika
14. Já jsem chléb života
Pro většinu národů na světě je základní potravinou chléb.
Pro Izraelity byl chléb také znamení Božího požehnání, které
nemohlo chybět při žádném jídle. Byl nekvašený, jen z ječné
mouky, vody a soli. Před jídlem se žehnal a lámal se na kousky,
které se rozdělovaly. Vypadal jako tenká placka, která se pekla
v peci nebo na horkém popelu.
Izraelité znali každodenní chléb, který „dobývali v potu tváře" (Gn 3,19) a který byl znamením
pro všechno, co nezbytně potřebovali k životu. Znali však také nebeský chléb, „manu", jímž Bůh
nasytil svůj lid na poušti. Ježíš o sobě jednou řekl:
„Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět,
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
Na první straně pracovního listu vidíte ruce lámající chléb, tak jak se dělal za Ježíšových časů.
Tvým prvním úkolem bude chléb vybarvit a napsat pod něj to, co o něm říká první odstavec
tohoto textu. (byl nekvašený, před jídlem se žehnal a podobě). Nad chlebem dokonči větu „Já
jsem chléb života“ který… (sytí, spojuje při jídle a podobně)
Ježíš o sobě říká, že je jako chléb, který je vždy po ruce a uživí člověka, i když nic jiného nemá.
Připodobňuje se k věcem, které člověk nezbytně potřebuje k životu. Mění se v chléb, který je
lidem blízko a zahání hlad po všem nezbytném k životu. Dole jsou dva chleby s textem evangelia
o chlebu. Pokud víš, napiš, v jaké situaci je Ježíš řekl. Pokud ne, najdi je v Bibli.
Na druhé straně listu si připomeneme svátost eucharistie. Najdeš na něm příběh o rozmnožení
chlebů a ryb. To, co Ježíš říkal, potvrdil také svým skutkem. Podtrhni v textu červeně slovo chléb
a napiš k němu, kolikrát se tam vyskytuje. Modře potrhni, co Ježíš s chlebem dělal – vzal, vzdal
díky, rozdělil a také, co s ním dělali učedníci.
„Zázrak rozmnožení chlebů”, kdy Ježíš chleby požehnal, rozlámal a rozdělil je prostřednictvím
svých učedníků, aby se všichni najedli, se podobá tomu, co se děje při mši svaté ve svátosti
eucharistie. Lidé se shromáždili k lámání chleba, kterého bylo tolik, že se všichni najedli a ještě
zbylo. Křesťané se shromažďují k „lámání a rozdělování chleba" při mši svaté a ve svátosti
eucharistie přijímají Ježíše v podobě chleba a v podobě vína. Chléb je pokrm, v němž se tady a
teď dotýká nebe a země a Bůh se spojuje ve velké lásce s člověkem. Kdo k němu přichází,
„...nebude nikdy hladovět a žíznit."
V pracovním listu pod slova, která říká kněz při mši svaté Tělo Kristovo, a Krev Kristova doplňte
AMEN. Do košíku dopiš modlitbu poděkování po svatém přijímání.

EUCHARISTIE NENÍ JEN NĚJAKÉ ZNAMENÍ, JE TO KRISTUS SÁM.

