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

10 uzdravení malomocného
Milé děti, jsou nemoci, kterých se ostatní tak bojí, že se nemocným raději vyhýbají.
Za časů Pána Ježíše byli lidé s nemocí malomocenství, kteří museli odejít z města a vyhýbat se
těm zdravým. Lidé říkali, že takový člověk je nemocný proto, že nemá čisté srdce a Bůh ho
takto potrestal! Ježíš si ale myslel něco jiného. Očistil nemocného, který za ním příšel od jeho
nemoci, aby lidé věděli, že jeho nebeský Otec ho má rád a nemoc není žádný trest.
Co se čte v kostele tuto neděli Podle evangelia svatého Marka 1, 40 - 45
Za Ježíšem přišel jeden malomocný člověk a na kolenou ho prosil: „Ty máš velkou moc,
jestli chceš, můžeš mě z nemoci očistit.“
Pánu Ježíši bylo malomocného líto, a proto mu řekl: „Chci, buď očištěn.“
A malomocný byl hned zdráv. Pán Ježíš mu přísně nakázal, aby o tom nikomu neříkal. Pak ho
poslal: „Běž ke knězi a poděkuj Pánu Bohu za své uzdravení.“

Když tento nemocný člověk hledal Ježíše, aby mu pomohl. Lidé ho jistě odháněli, ale on
se nenechal odradit. Všechno to vydržel, aby se mohl s Ježíšem setkat
A co já? Je pro mě vždycky snadné v neděli ráno vstávat a vyrazit do kostela? Nebo si
kleknout a modlit se? Ne, někdy se mi nechce a musím se překonávat.
Jen pouze když budu statečný(á) a překonám všechny překážky jako ten nemocný,
můžu se s Ježíšem setkat. Stanu se díky němu dobrým člověkem s čistým srdcem.
Řekni Ježíšovi v modlitbě: „Pane, ty můžeš mé srdce očistit od všech zlých zvyků
a nápadů, ty mě můžeš posílit v dobru a polepšit mě!“
Uzdravenému je třeba vrátit barvy, použij pastelky.

3. přikázání
Máme zde už 3. přikázání Božího Desatera. Jistě si vzpomeneš, jak zní:
Pomni, abys ______________________________________________
Světit znamená oslavovat, udělat si čas pro někoho, kdo je pro nás vzácný.
Vzpomeneš si ještě, co jsme si o 3. přikázání říkali?.
Kdo správně jedná podle 3. přikázání, ten chodí v neděli ve svátky na mši svatou,
ví, že neděle je den odpočinku a radosti,
protože Ježíš vstal v neděli z mrtvých.
Pro křesťany je neděle dnem, ve kterém Pán vstal z mrtvých.
Proto si církev neděli vybrala pro společné slavení eucharistie.
V tento den bychom měli mít čas pro Boha, pro sebe, svoji rodinu a přátele.
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