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

POZOR, VIDEO!

14 Pšeničné zrno
Co se čte v kostele tuto neděli Podle sv. Jana 12, 24-26

www.farnostodry.cz - dist.náboženství
https://youtu.be/Ur3HFagcJ2c

Ježíš řekl: „Jestliže pšeničné zrno padne do země a odumře, přinese hojný užitek. Kdo
má rád jen svůj život, nepřinese žádný užitek. Kdo se ale o svůj život dělí, vzejde z něj užitek
věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.
Jestliže mi kdo slouží, můj nebeský Otec ho odmění.“
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.

5. NEDĚLE POSTNÍ - PÁTÁ RADA - sdílení
Ježíš dnes hovoří o zrnku obilí, které
je docela malé a obyčejné. Ale může
přinést veliký užitek pro ostatní. Musí
se s ním ale nejdříve něco stát. I když
nám to může být líto, je třeba ho vzít,
ukrýt do země a zahrnout hlínou. Je
to, jakoby umřelo. A zrníčko pod zemí
skutečně pukne a pak z něj začnou
vyrůstat lístky života.
Když toto Ježíš říkal, už dopředu věděl,
co se stane s ním. I on jako zrníčko
zemře a dají ho do hrobu. Všechno se
ale stane proto, aby nám přinesl nový
a krásný život. Ježíšova smrt přinesla
ohromný užitek pro celý svět. Vidíte
tam to srdíčko? Největší užitek
přináší vždy láska.
A co ten náš chytrý telefon? Obrázek, který tam vidíte, je poslední, o kterém si budeme
povídat, a znamená sdílení. Sdílet znamená se s někým o něco podělit. Třeba o nějaký
pěkný obrázek, fotku nebo i nápad. Bůh ale po nás chce ještě něco víc. Chce, abychom se
uměli podělit s ostatními o sebe samotné. Co to znamená? Jak to můžeme dělat? Je to
docela jednoduché. O sebe se dělíme tehdy, když je pro nás někdo tak důležitý, že mu něco
ze sebe dáváme. Ta třeba náš čas. Povídáme si s někým, nebo pro něj něco uděláme. Že to
děláme správně, poznáme podle toho, že nás to něco stojí. Je to, jako bychom něco ze
svého sobectví vzali a pochovali do země. A ono to pak skutečně přinese velký užitek.
A rada na závěr.
Nejjednodušším sdílením sebe druhým je úsměv. Nestojí nic a přitom sdílí hodně radosti.

5. přikázání
Dnes pokračujeme v 5. přikázání Božího Desatera. Jistě si vzpomeneš, jak zní:

_____________________________
Říkali jsme si, že, kdo správně jedná podle 5. přikázání, ten nikomu neubližuje bitím, ani
hněvem. Dokáže odpustit. Váží si svého zdraví a všeho živého, protože život je dar Boží.

Co řekl Pán Ježíš o zabití?
Dozvíš se to, když rozmotáš tajenku. Začni uprostřed u modrého písmene S a pokračuj ve směru
šipek kolem dokola, jako by to byla šnečí ulita. Písmena dej do slov a napiš dolů na řádky.

Porozuměli jste tomu, co Ježíš říká?

