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

Distanční vyučování, metodika
„Kdo jsi, Ježíši?“

18. Já jsem vzkříšení a život
Milý žáku, milá žákyně, nejdříve si, prosím, přečti text Janova evangelia
na první straně pracovního listu.
Když v Ježíšově době někdo zemřel, položili jeho tělo zavinuté do pláten s rouškou na tváři
do hrobu vytesaného ve skále. Tak se stalo i s tělem Lazara. Izraelité věřili, že smrtí lidská existence
nekončí, že mrtví odcházejí ze „světa živých" do „světa mrtvých". Smrt, stejně jako hřích, oddělovala
člověka od Boha a byla něčím, nebylo součástí Božího stvořitelského plánu. Každý Izraelita prosil
Hospodina, aby byl po smrti „připojen ke svému lidu", tj. aby zůstali s Hospodinem, který s nimi
uzavřel smlouvu. Tam mrtví čekají, dokud je Bůh na konci časů opět nevzkřísí k životu. V textu
evangelia najdi a modře podtrhni místo, které mluví o víře Izraelitů ve vzkříšení.
Ježíš o sobě říká: „Já jsem vzkříšení a život." Jeho slovo proniká k mrtvému příteli Lazarovi i přes
náhrobní kámen. Boží láska je silnější než smrt a proniká až za hrob.
Příběh o vzkříšení Lazara je rozdělen na 4 části. V každé z nich podtrhni červeně, to, co myslíš, že je
tam nejdůležitější.

Svátost pomazání nemocných
Když lidé onemocní, jejich život se změní. Jsou závislí na druhých, musí čekat, až k nim druzí přijdou.
Vypadá to, že už nemají žádnou cenu. Přečti si příběh o ceně bolesti na 2. straně pracovního listu.
Aby nemocní lidé i dnes poznávali, že Ježíš je s nimi i v bolestech, utrpení a smrti
a chce je uzdravit, mohou přijmout svátost nemocných. Kněz se při této svátosti modlí
za nemocného a maže mu čelo a ruce olivovým olejem. Říká při tom slova, která vidíš
na pravé straně listu.
„Skrze toto…“
Olivovým olejem se v Ježíšově době uzdravovalo, olivovým olejem se mazaly rány, aby se urychlilo
hojení. Svátost nemocných dává sílu k uzdravení a odvahu k nesení bolesti. Nemocnému jsou
odpuštěny hříchy a smiřuje se s Bohem a lidmi.
Mušle se skrytou perlou se podobá nemocnému člověku. Perla v něm připomíná vzkříšení.
Je skrytá naděje, že i když tělo zemře, člověk bude žít dál. Perla je Ježíš, který zve k věčnému životu.
Tvým úkolem je kolem mušle doplnit slova věty: Nemoc je jako… (např. stín v životě, usychající list...)
Na list pergamonu nahoře napiš krátký dopis křesťanského povzbuzení pro nemocného člověka.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH se říká poslední pomazání nesprávně. Člověk ho může
přijmout mnohokrát za život, jeho smyslem je uzdravovat a posilovat naději nemocného.

nápad k postní době
Co se čte v kostele tuto neděli Evangelium svatého Marka 1, 12 – 15
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam
mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam
Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.
Obraťte se a věřte evangeliu.“

Mnoho lidí má svůj chytrý mobilní telefon. Mít ho znamená, naučit se s ním také dobře zacházet,
pečovat o něj správným způsobem. Jen tak nám bude užitečným pomocníkem.
Naše duše se mobilnímu telefonu trochu podobá. Můžeme být spojeni s Bohem a nemusíme,
záleží na tom, jak se o svou duši staráme, podobně jako o svůj telefon.
Každou neděli má pro nás evangelium jednu radu.
Když se jí budeme držet, prožijeme dobře dobu postní.

1. NEDĚLE - PRVNÍ RADA

Každý telefon má baterii, díky které může
fungovat bez zásuvky. Baterie se ale musí dobíjet.
Nejlépe každý den, protože nám nemusí baterka
vydržet ve chvíli, kdy to budeme potřebovat.
Dnešní evangelium nám říká, že každý potřebuje
dobíjet baterii své duše, aby byla v pořádku.
Ježíš na poušti překonal pokušení ďábla, protože
byl napojený na lásku svého Otce v nebi.
Jak to udělat aby naše baterie byla stále dobitá?
To vidíš na obrázku. Stačí vědět, že nás Ježíš nás
má rád a také my pak překonáme každé pokušeni.

