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

11 Uzdravení Petrovy tchýně
Milé děti, Bůh nejlépe zná člověka, ví, co ho trápí. Proto když Ježíš přišel na tuto zem
a chodil mezi lidmi a ukazoval jak je Bůh má rád tím, že je uzdravoval z různých nemocí.
Evangelium této neděle vypráví o tom, jak přišel uzdravil do domu učedníka Petra. Protože
Petr měl ženu, bydlela s nimi i její maminka. Říká se ji tchýně. Byla právě nemocná a ležela
v posteli s velkou horečkou. Ježíš ji vzal za ruku a co se dělo dále. to si musíte hned přečíst.
Co se čte v kostele tuto neděli
podle evangelisty Marka 1, 29-39
Když Ježíš skončil svou řeč v synagóze, šel do domu Šimona Petra.
Jeho tchýně ležela s horečkou. Učedníci mu hned o ní pověděli.
On ji vzal za ruku a pomohl jí vstát. Horečka byla náhle pryč a ona
je všechny obsluhovala. Když nastal večer, nosili lidé k Pánu Ježíši
všechny nemocné.

Obrázek z dnešního
příběhu je opět hodně
zvláštní. Zkusíme mu
spolu porozumět.
V nemocniční posteli zvláštní pacient ve velmi špatném stavu. Poznáte, je to svět. Pro malíře
všichni lidé světa. Tohoto pacienta někdo veze přímo k Ježíši. Vypadá jako kostel, protože je
to Ježíšova církev, tedy ti, kteří Ježíše znají. Podívej se ještě jednou nahoru na nedělní
evangelium a najdi, kdo Ježíšovi o nemocné řekl a tu větu si tam podtrhni.
I v dnešní době Ježíš čeká, že mu budeme říkat, koho má uzdravit, komu má pomoci. Děláme
to tak, že se za někoho modlíme a prosíme za něho. Je to, jako bychom ho vezli k Ježíši.
Tak, jako to vidíš na obrázku. Můžeš se za někoho pomodlit třeba hned.

2. přikázání
Je čas, milé děti, připomenout si 2. přikázání z Božího Desatera. Jistě si vzpomeneš, jak zní:
Nevezmeš ______________________________________________
Boží jméno pro nás musí zůstat něčím velmi vzácným a ty si ještě vzpomeneš,
co jsme si o něm minulý rok v náboženství říkali.
Kdo správně jedná podle 2. přikázání, ten má Boha rád
a nevyslovuje jeho jméno, ani jména svatých zbytečně.
Váží si všech věcí, které nám Boha připomínají.
Boží jméno se špatně používá (zneužívá), když se v Božím jménu něco slibuje: Přísahám
při Bohu, že jsem to nebyl já!, nebo když se Bohem vyhrožuje: Uvidíš, Bůh tě potrestá!
Naopak Boží jméno se má na této zemi oslavovat. Jak, to se dozvíš z tajenky.
Jen musíš poskládat písmenka z bublin od té nejmenší k největší.

