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

Distanční vyučování, metodika
15. Já jsem vinný kmen
Milý žáku, milá žákyně, setkáváme se s další odpovědí na otázku:
„Kdo jsi, Ježíši?“.
Ježíš asi, když míjel nějakou vinici, řekl: „Já jsem vinný kmen…“.
Co tím mohl myslet? Izraelité dobře věděli, že pěstovat vinnou révu
znamená náročnou celoroční práci, ke které je třeba pečlivosti.
Vždy v jarních měsících roku přicházeli vinaři na své vinice, aby je
s velkou pečlivostí prohlédli a odřezali neplodné větve. V době
sklizně chránili vinice před zloději. Často na vinici v ten čas i bydleli.
Tvým prvním úkolem bude na 1. straně listu si přečíst si text evangelia a odpověz na otázky:
Ke komu se přirovnává Ježíš? ______________________________
Ke komu přirovnává svého nebeského Otce? ______________________________
Ke komu přirovnává nás? ______________________________
Dobré ovoce mohou přinést jen ty ratolesti, které jsou spojeny s kmenem. Křtem jsme byli
napojeni na Krista, dobrý vinný kmen. Z něj žijeme.
Na 2. straně listu se dostáváme k další ze sedmi svátostí.
Když mladý člověk dospěje a dozraje, potřebuje ujištění, že také on byl křtem připojen
ke Kristu. Toto ujištění a zvláštní pomoc Ducha svatého pak přijímá ve svátosti biřmování.
V této svátosti dostává člověk od Boha zvláštní pomoc k tomu, aby prožil plodný život. Je jako
ratolest spojená s kmenem, v péči dobrého vinaře, a má vše potřebné, aby nesla dobré ovoce.
Co všechno přináší naše napojení na Krista, si přečti v textu na listu. Každá z vět odpovídá jedné
z bobulí hroznu vína. Je tam vepsáno 7 darů Božího Ducha, tak jsou napsány u proroka Izaiáše
11,2. Tvým úkolem bude je pokusit se je k sobě přiřadit, třeba označením stejnou barvou.
V zápěstí ruky, která připomíná biskupa při udělování biřmování, je vepsán citát proroka
Izaiáše 27, 3. Týká se Hospodinovy péče o vinici svého národa. Verš si najdi a přepiš nad ruku.
Je na tobě, jestli chceš list vybarvit.

RATOLEST SPOJENÁ S KMENEM V PÉČI DOBRÉHO VINAŘE JE POTŘEBNÁ K TOMU,
ABY NESLA DOBRÉ OVOCE

