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

SLOVNÍ KATECHEZE

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že
se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám
vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři
léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do
Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich
nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se,
vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů.
On však prošel jejich středem a ubíral se dál. (Lk 4, 21-30)

Milí přátelé, dnešní úryvek evangelia je pokračování události, kterou
jsme slyšeli minulou neděli. O co šlo? Ježíš je ve městě svého mládí
v Nazaretě, kde se mu před zraky svých sousedů a příbuzných dostalo té
cti, že mohl v synagoze číst ze svitků. Nejprve se jim jeho slova zdála milá
a rádi mu naslouchali. Ale pak se to najednou pokazilo. Jak? Ježíš jim
totiž připomněl, že v historii izraelitů se nejednou stalo, že Boží poselství
nepřijali ti, kteří byli z vyvoleného tedy izraelského národa, ale naopak
cizinci, kteří projevili větší víru v Hospodina než samotní židé. Ježíš totiž
o sobě prohlásil, že je Mesiáš, kterého ohlašovali proroci a kterého celý
izraelský národ toužebně očekával. Jakže? Ten syn tesaře? Ten syn Marie
z Nazareta? Jak na to sousedé, nazaretští obyvatelé reagovali? (nechte
odpovědět děti). Nazaretští se velmi rozhněvali a hnali ho ze synagogy
pryč. Kam Ježíše ze synagogy vedli? (nechte odpovědět děti). Vedli ho
ven z města až na sráz hory. Co se mělo dít tam? (nechte odpovědět děti).
Chtěli ho srazit ze srázu a zabít ho. Nezdá se vám to děti strašné? Vždyť to
byli lidé, kteří Ježíše znali už od jeho dětství, možná, že si s ním, když byl
ještě dítětem, hráli nebo povídali. Proč najednou taková změna chování?
Taková agrese? Oni nedokázali přijmout Mesiáše, kterým byl ten, který se
jim zdál úplně obyčejný, jako každý jiný člověk. Chtěli důkaz, nějaký
zázrak. Ale Ježíš není kouzelník, aby dělal nějaké zázraky. On je Mesiáš a
vidí do srdce každého člověka. Vidí, zda člověk věří v Boží lásku, v Božího
Syna nebo zda chce jen senzaci. A možná, že celou událost ještě umocnil
to, že když je větší dav, bývají lidé agresivnější, protože se svým chováním
„schovají“ za druhé a cítí se tak mnohem silnější než kdyby měli sami říci
a obhájit svůj názor. Nepřipomíná vám to šikanu? Nesetkali jste se už
s podobným chováním?
Projevit svou víru chce někdy i odvahu proti všem. Přeji vám, aby se vám
to dařilo.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že
se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám
vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři
léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do
Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich
nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se,
vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů.
On však prošel jejich středem a ubíral se dál. (Lk 4, 21-30)
Pomůcky: Mapa Izraele

Milí přátelé, dnešní úryvek evangelia je pokračování události, kterou
jsme slyšeli minulou neděli. O co šlo? Ježíš je ve městě svého mládí
v Nazaretě, kde se mu před zraky svých sousedů a příbuzných dostalo té
cti, že mohl v synagoze číst ze svitků. Nejprve se jim jeho slova zdála milá
a rádi mu naslouchali. Ale pak se to najednou pokazilo. Jak? Ježíš jim
totiž připomněl, že v historii izraelitů se nejednou stalo, že Boží poselství
nepřijali ti, kteří byli z vyvoleného tedy izraelského národa, ale naopak
cizinci, kteří projevili větší víru v Hospodina než samotní židé. Ježíš totiž
o sobě prohlásil, že je Mesiáš, kterého ohlašovali proroci a kterého celý
izraelský národ toužebně očekával. Jakže? Ten syn tesaře? Ten syn Marie
z Nazareta? Jak na to sousedé, nazaretští obyvatelé reagovali? (nechte
odpovědět děti). Nazaretští se velmi rozhněvali a hnali ho ze synagogy
pryč. Kam Ježíše ze synagogy vedli? (nechte odpovědět děti). Vedli ho
ven z města až na sráz hory. Co se mělo dít tam? (nechte odpovědět děti).
Chtěli ho srazit ze srázu a zabít ho. Nezdá se vám to děti strašné? Vždyť to
byli lidé, kteří Ježíše znali už od jeho dětství, možná, že si s ním, když byl
ještě dítětem, hráli nebo povídali. Proč najednou taková změna chování?
Taková agrese? Oni nedokázali přijmout Mesiáše, kterým byl ten, který se
jim zdál úplně obyčejný, jako každý jiný člověk. Chtěli důkaz, nějaký
zázrak. Ale Ježíš není kouzelník, aby dělal nějaké zázraky. On je Mesiáš a
vidí do srdce každého člověka. Vidí, zda člověk věří v Boží lásku, v Božího
Syna nebo zda chce jen senzaci. A možná, že celou událost ještě umocnil
to, že když je větší dav, bývají lidé agresivnější, protože se svým chováním
„schovají“ za druhé a cítí se tak mnohem silnější než kdyby měli sami říci
a obhájit svůj názor. Nepřipomíná vám to šikanu? Nesetkali jste se už
s podobným chováním?
Projevit svou víru chce někdy i odvahu proti všem. Přeji vám, aby se vám
to dařilo.

