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1. neděle postní cyklus A
„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní
a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: (…) "To všecko ti dám,
jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu,
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.' “ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé
a sloužili mu.“ (Mt 4, 1-11)
Pomůcku, kterou navrhujeme:
písek, plech na pečení, barevné papíry, tužky, nůžky

Děti, jestlipak víte, co je to poušť? (dát prostor dětem) Je to suché a
nevlídné místo. Zůstat živý a zdravý v takové krajině je hodně těžké. Není
tam skoro žádná voda ani jídlo. Když nemá člověk co jíst a co pít, umírá.
Ukázat dětem nasypaný písek na plechu. Nyní si každý může vyzkoušet,
jakou udělá jeho ruka stopu v písku. Možná, že je to nyní zábavné
a příjemné, ale představte si děti, že byste byly v poušti, kde není nic jiného
než písek. A Pán Ježíš na poušť odešel a byl tam 40 dní. Víte, proč šel Pán
Ježíš na poušť? (dát prostor dětem) Ježíš byl na poušť vyveden od Ducha
svatého, který na něj před tím sestoupil u řeky Jordánu a tam na poušti se
pak 40 dní postil. Po této době ho ďábel začal pokoušet. Víte, kdo je ďábel?
(dát prostor dětem) To je anděl, který byl dobrý, ale pak se postavil Bohu
a začal bojovat proti Němu. Svádí lidi k hříchu, ale nemá žádnou moc,
pokud ho do svého života nepustíme. A víte, co je to pokušení? (dát prostor
dětem) To je taková těžká zkouška. Jistě to také znáte. Už jste někdy měly
chuť na něco, co vám rodiče zakázali? (dát prostor dětem) Vy máte na to
chuť, ale víte, že si to nesmíte vzít. To je strašně těžké. Je to zkouška, neboť
jsme v pokušení si to vzít. Jako kdybychom slyšeli vnitřní hlas, který říká:
„Proč si to nevezmeš? Nikdo tě neuvidí, nikdo to nepozná.“ Víte, jak se říká
takovému našeptávači, který pokouší k tomu, abychom si vzali to, co
nesmíme? (dát prostor dětem) Ano, je to ďábel-pokušitel! Slyšely jste už
toto slovo? (dát prostor dětem) A někdy nás tento pokušitel láká dívat se
na televizi, když na to není vhodný čas, nebo když je to nevhodný program.
Také nás tento pokušitel svádí hrát dlouho na počítači a nejít třeba ven
hrát si s ostatními dětmi. Nebo se mu nelíbí, když pomáháme mamince
nebo když se modlíme. Víte co? Každý tady máte jeden barevný papír a na
něj si obkreslete svoji jednu ruku a jednu nohu. Tyto stopy si pečlivě
vystřihněte a pak vezměte domů. Stopa ruky vám po celou dobu postní
bude připomínat, že rukama máme především pomáhat a stopa nohy pak
vám bude připomínat, že nemáme být líní a že se nemáme nechávat svádět
pokušitelem. Uvidíte, že vaše snaha napodobovat Ježíše a odolat pokušení
zanechá stopu ve vašich rodinách.

