MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída

SLOVNÍ KATECHEZE

1. NEDĚLE POSTNÍ - CYKLUS C
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty
dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se
z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“ Pak ho ďábel vyvedl
vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich
slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš,
všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit!’“ Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn
Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili,
a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš
pokoušet Pána, svého Boha!’“ (Lk 4, 1-13)

Milé přátelé, dnešní evangelium nás dovedlo na poušť. Tam totiž odešel
po svém křtu v Jordánu Ježíš a zůstal v poušti 40 dní úplně sám. Proč?
Proč si Ježíš nezvolil apoštoly hned po svém křtu, např. z lidí, kteří byli
svědky jeho křtu a slyšeli Boží hlas, který o Ježíši řekl, že je Boží Syn a že
v něm má Bůh zalíbení? To by přece bylo snadné. Lidé by se k Ježíšovi
hrnuli sami a vlastně by pro to nemusel ani nic dělat. My ale víme, že
Ježíš je Bůh, který se stal člověkem. To znamená, že na sebe vzal všechno
to, co je lidské. A my také víme, jací jsme my lidé. Že musíme bojovat
s pokušeními. I Ježíš zakusil pokušení. Ďábel, který za ním přišel na
poušť, to na Ježíše zkoušel úplně stejně jako tenkrát na Adama a Evu.
Nejprve Ježíši radil, aby se najedl chlebem. A co chtěl, aby jedl Adam a
Eva? (nechte odpovědět děti) Ano, těm nabízel plod ze stromu poznání.
Ježíš to na rozdíl od Adama a Evy odmítl. Tak mu ďábel nabízel velkou
moc a všechno bohatství světa. Jen si to představte. Být nejbohatším a
nejmocnějším člověkem na zemi. To by bylo něco, že? Kdyby na to Ježíš
přistoupil, musel by se o tak velké bohatství starat. Pak by neměl čas na
důležitější věci. Na každého z nás. Ďábel by pak měl volnou ruku, aby
mohl škodit člověku. Ale Ježíš to znovu odmítl. On se nestal člověkem,
aby byl nejbohatší muž planety, ale aby nám zajistit věčný život. Nejhorší
pokušení bylo to třetí. Ďábel vzal Ježíše do Jeruzaléma a tam mu nabídl,
že zázrak, který by lidé při jeho skoku z hradeb viděli, by se stal
potvrzením, že Bůh je opravdu uprostřed svého lidu. Ale co my? Všichni
lidé, kteří se nežili v té době a ani nepatřili do izraelského národa? Měli
bychom možnost spásy? Nebo by byla jen pro jeden vyvolený národ?
Ježíš je pro všechny, pro každého kdo přijme, že On je Bůh. A s Bohem
zvládneme všechny naše pokušení. Když jsme s Ježíšem, tak nás ten zlý
nepřemůže.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

1. NEDĚLE POSTNÍ - CYKLUS C
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty
dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se
z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“ Pak ho ďábel vyvedl
vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich
slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš,
všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit!’“ Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn
Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili,
a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš
pokoušet Pána, svého Boha!’“ (Lk 4, 1-13)
Pomůcky: Modlitba k vytištění pro každého

Milé přátelé, dnešní evangelium nás dovedlo na poušť. Tam totiž odešel
po svém křtu v Jordánu Ježíš a zůstal v poušti 40 dní úplně sám. Proč?
Proč si Ježíš nezvolil apoštoly hned po svém křtu, např. z lidí, kteří byli
svědky jeho křtu a slyšeli Boží hlas, který o Ježíši řekl, že je Boží Syn a že
v něm má Bůh zalíbení? To by přece bylo snadné. Lidé by se k Ježíšovi
hrnuli sami a vlastně by pro to nemusel ani nic dělat. My ale víme, že
Ježíš je Bůh, který se stal člověkem. To znamená, že na sebe vzal všechno
to, co je lidské. A my také víme, jací jsme my lidé. Že musíme bojovat
s pokušeními. I Ježíš zakusil pokušení. Ďábel, který za ním přišel na
poušť, to na Ježíše zkoušel úplně stejně jako tenkrát na Adama a Evu.
Nejprve Ježíši radil, aby se najedl chlebem. A co chtěl, aby jedl Adam a
Eva? (nechte odpovědět děti) Ano, těm nabízel plod ze stromu poznání.
Ježíš to na rozdíl od Adama a Evy odmítl. Tak mu ďábel nabízel velkou
moc a všechno bohatství světa. Jen si to představte. Být nejbohatším a
nejmocnějším člověkem na zemi. To by bylo něco, že? Kdyby na to Ježíš
přistoupil, musel by se o tak velké bohatství starat. Pak by neměl čas na
důležitější věci. Na každého z nás. Ďábel by pak měl volnou ruku, aby
mohl škodit člověku. Ale Ježíš to znovu odmítl. On se nestal člověkem,
aby byl nejbohatší muž planety, ale aby nám zajistit věčný život. Nejhorší
pokušení bylo to třetí. Ďábel vzal Ježíše do Jeruzaléma a tam mu nabídl,
že zázrak, který by lidé při jeho skoku z hradeb viděli, by se stal
potvrzením, že Bůh je opravdu uprostřed svého lidu. Ale co my? Všichni
lidé, kteří se nežili v té době a ani nepatřili do izraelského národa? Měli
bychom možnost spásy? Nebo by byla jen pro jeden vyvolený národ?
Ježíš je pro všechny, pro každého kdo přijme, že On je Bůh. A s Bohem
zvládneme všechny naše pokušení. Prosme o to třeba touto krátkou
modlitbou, kterou si můžete vzít domů. (rozdejte dětem modlitbu)

