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

12 Ježíšovo pokušení na poušti
Milé děti, naše víra má dva důležité svátky a oba začívají písmenem V. První z nich se libí
více vám dětem, prože je všechno nazdobené, voní cukroví a dávájí se dárky. Hned uhádnete,
že jsou to Vánoce. Ten druhý svátek není tak blízkavý, ale pro každého, kdo má Ježíše rád, je
ještě více důležitý. Jsou to Velikonoce. Ježíš pro nás v městě Jeruzalémě udělal z lásky hodně
věcí. Ustanovil Eucharistii, trpěl a zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Protože jsou Velikonoce
pro nás tak důležité, musíme se na ně připravit. Proto máme postní dobu.
Co se čte v kostele tuto neděli Podle evangelia svatého Marka 1, 12 - 15
Ježíš odešel na poušť, aby se tam modlil. Prosil svého Otce v nebi, aby mu pomáhal,
až bude lidem vyprávět o Božím království. Na poušti byl čtyřicet dní. Přišel k němu i Ďábel
a pokoušel ho, aby raději dělal něco jiného. Ježíš ale toto pokušení překonal. Vrátil se
do Galileje a ohlašoval Božím království.
Mnoho lidí má svůj chytrý mobilní telefon. Mít ho znamená,
naučit se s ním také dobře zacházet, pečovat o něj správným
způsobem. Jen tak nám bude užitečným pomocníkem.
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 svůj telefon.
Každou neděli má pro nás evangelium jednu radu.
Když se jí budeme držet, prožijeme dobře dobu postní.

1. NEDĚLE - PRVNÍ RADA

Každý telefon má baterii, díky které může
fungovat bez zásuvky. Baterie se ale musí dobíjet.
Nejlépe každý den, protože nám nemusí baterka
vydržet ve chvíli, kdy to budeme potřebovat.
Dnešní evangelium nám říká, že každý potřebuje
dobíjet baterii své duše, aby byla v pořádku.
Ježíš na poušti překonal pokušení ďábla, protože
byl napojený na lásku svého Otce v nebi.
Jak to udělat aby naše baterie byla stále dobitá?
To vidíš na obrázku. Stačí vědět, že nás Ježíš nás
má rád a také my pak překonáme každé pokušeni.

