Volné zpracování evangelijních příběhů
podle Lukáše

Zpracovala Ludmila Čeháková

Ilustrace Jana Šmardová - Koulová

Už všichni víme co je rodina. Není to jen maminka a tatínek, sourozenci.
Patří do ní ještě mnoho příbuzných.
Tomáš s kamarády seděli kolem Šimona a nedočkavě čekali co jim dnes
Šimon poví. Ale Šimon chtěl nejprve vědět jak všechny děti oslavily
svátek maminek ve své rodině. Děti překotně vyprávěly a Šimon viděl, že
je Péťa posmutnělý, protože tatínek od rodiny odešel a nestýká se s nimi.
Já nemám nikoho děti jako máte Vy a přesto se necítím sám. „Oni tě
rodiče zemřeli?“ ptala se Madlenka. Na to Šimon neodpověděl. Mou
rodinou jsou všichni, kdo mají rádi Pána Ježíše. Tak jste to i vy. Povídej
Šimone jakou rodinu měl Pán Ježíš, žadonily děti.
Děti v době, kdy žil Pán Ježíš byla židovská rodina úplně jiná než znáte
rodiny teď. Byla přísně rozdělená mužská a ženská práce, Maminky
musely nejen vařit a starat se o rodinu, ale nosit vodu z dalekých míst
ve vědrech, pracovat na poli a jejich synové a muž se věnovali spíše učení
a starali se o stáda ovcí. Ženám nepomáhali, protože to nebyla mužská
práce.
Ježíš byl jiný. Miloval svoji maminku Marii a viděl jak se dře i jeho sestry. Nebylo mu
zatěžko přinést vodu z daleké studně, nebo vymísit těsto na chleby, což byla velice
těžká práce. Uměl maminku pohladit, což ostatní chlapci nedělali. Proto se mu
ostatní chlapci posmívali, ale Ježíš na to nedbal.

Židovská rodina byla vždy velmi velká, bylo
mnoho příbuzných a tak to bylo i u Ježíše.
O Pánu Ježíši a jeho rodině toho mnoho nevíme.
Známe jen něco, co zapsali tehdy o jeho rodině
jeho žáci- apoštolové.A co se můžeme dočíst v bibli.
Maminka - Marie
Ježíš

Babička Anna
Otec- Josef

Strýc Zachariáš
Teta Alžběta

Bratranec Jan Křtitel

Dospělý Ježíš

Když Ježíš dospěl a stal se učitelem všech lidí měl mnoho přátel
a lidí kolem sebe , kteří ho milovali.

Ježíšova nová rodina
Jeho žáci- apoštolové

Lidé které uzdravil a vzkřísil
Lidí, kteří v jeho učení uvěřili a
pomáhali všem, kteří to
potřebovali a potřebují

Ježíšova nová rodina se jmenuje
křesťanská církev

Moje sestra

To jsem já
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