Pracovní list pro distanční výuku 3. a 4. ročníku náboženství Odry

10 uzdravení posedlého
Milé děti, když lidé v ráji neposlechli Boha a už ho nechtěli za svého dobrého Otce, obsadil
tuto zemi Boží nepřítel ďábel a jeho pomocníci. Ti si udělali z některých lidských duší svůj
příbytek a mysleli si, že to tak zůstane navždycky. Ale velmi se mýlili.
Když Ježíš chodil po této zemi, ukázal těmto zlým duchům, kdo je tady Pánem!
Co se čte v kostele tuto neděli
podle evangelisty Marka 1, 21-28
Když byl Ježíš ve městě Kafarnaum, přišel v sobotu do synagógy a tam mluvil k lidem.
Všichni byli velmi překvapeni, protože mluvil s velkou mocí a nic takového ještě neslyšeli.
Byl tam také člověk posedlý zlým duchem. Ten začal na Ježíše křičet: „Jdi odsud! Já vím,
že jsi Boží Syn!“ Ježíš mu ale přísně zakázal mluvit a zlého ducha z muže vyhnal. „Mlč a vyjdi
z něho!“ Lidé kolem se velmi divili, že má Pán Ježíš takovou moc. Všichni lidé v okolí si o Ježíši
začali povídat.

Člověk v moci zlého ducha na Ježíše křičel. Zlo poznáš podle toho, že chce druhé překřičet.
Chce druhým poroučet a nechce dobro pustit ke slovu. Kdo ale ten, kdo Ježíš poslouchá, tomu
zlo nikdy nebude vládnout.

Italský kreslíř Velasco Fano, si představuje příběh o uzdravení posedlého člověka tak
trochu jinak. Můžeme zkusit přijít na to, co nám svou kresbou chce říci.
Na obrázku jsou lidé zavření do klecí. Znamená to, že jim něco brání, aby byli svobodní
a šťastní. Jednomu z nich se ale vězení právě otevřelo. Je to jako ten muž v synagoze,
který byl dlouho držený v moci Božího nepřítele. Nechal se nachytat nějakou jeho lží
a věřil víc jemu než Bohu. A proto žil ve smutku a strachu. Nyní je ale volný a osvobozený
pro krásný život.
Zajímavé je, že tam není namalovaný Ježíš, jak otevírá dveře jeho klece. To, co toho
člověka osvobodilo, vidíš všude kolem. Je to kniha s Božím slovem - Bible. Ježíšova moc,
kterou lidé obdivovali v synagoze, zůstala skryta v jeho slově a je zapsaná v evangeliu.
A my tak Ježíšova slova i dnes můžeme slyšet.
Pamatuj si, že Boží slovo každého člověka i dnes osvobozuje od zlých zvyků, radí mu,
jak dělat dobro, povzbuzuje k tomu, co je správné a dává odvahu. Rád si Boží slovo čti.
za úkol máš vybarvit obrázek a spočítat, kolik je tam Biblí a kolik srdíček

