pro žáky 5. - 6. ročníku předmětu Náboženství Odry
tímto tématem tě opět provede video
www.farnostodry.cz – dist.náboženství

20 Když se cesta životem stane cestou křížovou
Život člověka má svá omezení, má své
hranice. Tím největším omezením a obávanou
hranicí lidského života je to, že nemůže žít
napořád. Tak, jak se narodil, musí také zemřít.
Na 1. straně pracovního listu si přečti příběh s názvem Honza.
Lidé si představují různě to, co se s člověkem stane po mrti. Někteří jsou
přesvědčeni, že po smrti život je, jiní zase, že není nic, někteří o tom nechtějí vůbec mluvit.
Náboženství, i když jsou různá, se shodnou na tom, že mrtí život nekončí. Jen o tom vykládá
každé jinak. Izraelité věří, že lidé odcházejí ze „světa živých“ do „světa mrtvých“. Je to
místo, kde čekají, až je Bůh vzkřísí. Buddhisté si myslí, že člověk se převtěluje do jiného
člověka nebo zvířete. Muslimové věří v peklo a v ráj, kde na dobrého člověka čekají velká
potěšení.
Křesťané věří, že smrt nepatřila k původnímu plánu s člověkem. Boží záměr s člověkem
byla jeho nesmrtelnost. Lidský hřích všechno změnil, protože přinesl na svět smrt.
Křesťané věří, že Ježíš svou smrtí a svým vzkříšení smrt přemohl a otevřel nám tak cestu
k Nebeskému Otci. U něj je plnost života, kterou si zde na zemi nedokážeme představit.
Kdo je tomuto životu zavolán, smrtí musí projít. Ne už jako zlem, ale jako bránou k Bohu.
Na obrázku 1. strany listu je křesťanská naděje na věčný život u Boha naznačena světlem,
ve kterém se nachází Honza, i když jeho rodina se utápí v temnotě smutku.
Na 2. straně prac. listu vidíš šťastný život Honzovy rodiny ještě před dopravní nehodou.
Do obrazu zasahuje černý klín smrti, kterého se lidé tak obávají a nechtějí o něm mluvit.
Ale i v tomto klínu je obsaženo světlo, o kterém mluví žalm 139. Přečti si ho.
Nakonec doplň větu: „Smrt je jako…“ (vymysli různá přirovnání jako např. chlad, kámen ….)
Do pracovního listu nahoru napiš Honzovy nějaký vzkaz. Můžou to být otázky, povzbuzení,
nebo tvá představa jeho života po smrti.

Co se čte v kostele tuto neděli Podle sv. Jana 3, 14-21

Ježíš řekl Nikodémovi: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu,
aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se
ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“
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 telefon.

4. NEDĚLE POSTNÍ - ČTVRTÁ RADA - světlo

Nikodém, by moudrý muž, který chtěl, aby mu Ježíš vyprávěl o Pánu Bohu. Přišel za ním
večer a jistě si s sebou přinesl i lucernu , aby viděl na cestu. Ježíš ho možná poprosil, aby
položil svítilnu na stůl, pak na ní ukázal a začala mluvit o tom, jak Bůh má rád světlo a že
lidem poslal jako světlo svého Syna, protože je ve světě hodně temnoty zla a hříchů.
Neprozradil, že toto světlo je právě On, Ježíš, ale Nikodém to jistě poznal.
Na našem chytrém telefonu je obrázek
baterky. Kdo takový telefon má, ví, že
když je okolo tma, může si s ním také
posvítit na cestu. Světlo v telefonu mu
pomůže, když něco po tmě hledá, nebo
když potřebuje strčit klíč do zámku. Kdo
věří v Ježíše, kdo poslouchá jeho slova,
má v duši světlo stále u sebe. Toto světlo
mu pomáhá správě se rozhodovat
a odlišit v životě dobré od zlého. Toto
světlo nás pobízí, abychom dělali dobro
a toto dobro přinášeli tam, kde není.
Kéž v nás Ježíšovo světlo stále svítí!
A nezapomeňme, že naše baterie musí být stále nabitá. Komu dojde v telefonu baterie,
tomu dojde i světlo, Kdo ví, že ho Bůh má rád, všechno v něm bude správně fungovat.

