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

Distanční vyučování, metodika
14. Já jsem dobrý pastýř, já jsem dveře
Milý žáku, milá žákyně, dnes se setkáváme s dvojí
Ježíšovou odpovědí na naši otázku: „Kdo jsi?“.
Ježíš chtěl lidem říci, že On je jediným „místem", kudy se
dá projít k Bohu. Přirovnává se ke dveřím, kterými mohou
lidé někam vcházet. Ježíš o sobě říká, že je dobrý pastýř,
který vede své ovce a sám jim tyto dveře otevírá. Izraelité
dobře znali práci pastýřů. Pastýři celý rok přecházeli se
svými stády ovcí a koz z jedné pastviny na druhou. Pro své ovce se vzdali domova a k jídlu mívali
často jen mléko svých zvířat, plody planých rostlin a chléb.
Být pastýřem v izraelském národě neznamenalo jen hlídat ovce. Nejdůležitější muži Starého
zákona, kteří vedli svůj národ, byli pastýři. Mojžíš byl dlouhá léta pastýřem a David pásl ovce
svého otce, než ho prorok Samuel pomazal na krále.
Izraelité znali žalm 23 „Hospodin je můj pastýř" a slova proroka Ezechiela z kap. 34. Toto praví
Hospodin: „Já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat a vysvobodím je ze všech míst,
kam byly rozptýleny...“
Tvým prvním úkolem bude na 1. straně listu si přečíst si text evangelia a podtrhnout v něm
vlastnosti pastýře. (zná ovce jménem, mluví k nim, aby znaly jeho hlas, položí za své ovce… atd.)
Na 2. straně listu se dostáváme k jednomu z velkých pokladů, který jako křesťané máme,
ke svátosti smíření. Ještě více než přirovnání o dveřích a pastýři je pro nás důležité podobenství
o ztracené ovci, které si můžeš přečíst z Lukášova evangelia. Ježíš oproti nám lidem neodsuzuje
toho, kdo se dopustil hříchu. Vydal se hledat člověka, který potřebuje záchranu ze zla, do kterého
se dostal. Ke zlu jsme se každý už někdy přiblížili, nebo se ještě přiblížíme. Tehdy nás Ježíš bere
na svá ramena a vede nás zpět ke svému Otci. Právě to je okamžik jeho odpuštění, které
můžeme prožít díky svátosti smíření.
Musíme vědět, že jeho hledání ztracené ovečky není pro něj snadné, není bez bolesti. O to
víc prožívá radost, když se navracíme. Papež františek říká, že Bůh je nejšťastnější ve chvíli,
když může odpouštět. Kolem pastýře s ovečkou napiš situace, kdy potřebuješ, aby tě Kristus
vzal jako pastýř na svá ramena.
Dole vidíš větu, která se pronáší na závěr zpovědi, v okamžiku, kdy ti Bůh odpouští viny.
Je to ta nejkrásnější věta, kterou od kněze vůbec můžeš slyšet.
Na řádek napiš slovo, které na to odpovíš.

KRISTU JAKO PASTÝŘ MĚ NEJEN VEDE, ALE UCHOVÁVÁ VE MNĚ SKUTEČNÝ ŽIVOT

