Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

1. pôstna nedeľa „A“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho
diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní
a štyridsať nocí postil, napokon
vyhladol.
Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu:
„Ak si Boží Syn, povedz, nech sa
z týchto kameňov stanú chleby.“
On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen
z chleba žije človek, ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst.‘“
Potom ho diabol vzal do svätého mesta,
postavil ho na vrchol chrámu a vravel
mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky,
aby si si neuderil nohu o kameň.‘“
Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto
všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je
napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.(Mt 4,1-11)

Osemsmerovka s tajničkou:

ADAM, ANJELI, CHRÁM, CHUŤ, DAROVAŤ,
DEŇ, DOBRO, DOLU, DRUH, DYCH, EDEN,
FIALOVÁ, GENEZIS, HAD, HRIEŠNICI, JEDEN,
JEŽIŠ KRISTUS, KAJÚCI ŽALM, KAMEŇ, KAŽDÉ,
KRAĽOVAŤ, KRÍŽ, MNOHÍ, MUŽ, NAHÝ,
NAPÍSANÉ, NEBUDEŠ, NEDEĽA,
NEPOSLUŠNOSŤ, NEUDERIL, NEZOMRELI, NOC,
NOHA, ODÍĎ, OSPRAVEDLNENIE, OČI, PADNEŠ,
POHĽAD, POKUŠENIE, POKUŠITEĽ, PRACH,
PREVINENIE, PÔSTNE, ROZHOJNILA, RUKY,
SLOVO, SLÁVA, SLÚŽIŤ, SVÄTÉ MESTO,
UPROSTRED, VYSOKÝ VRCH, VŠETKO, ZEM,
ZLO, ZÁKAZ, ZÍSKANIE, ÚSTA, ČÍTANIE,
ĽSTIVEJŠÍ, ĽUDIA, ŠTYRIDSAŤ, ŽENA
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1. pôstna nedeľa „A“
Pokušenie
Aj Ježiš bol skúšaný a pokúšaný. On tiež mohol myslieť len na seba:




na svoj žalúdok (mal moc premeniť kamene na chlieb a nasýtiť sa);
na svoju slávu (mohol urobiť divadlo – hodiť sa z chrámu);
na svoje bohatstvo (mohol prijať ponuku diabla).

Ježiš odolal týmto pokušeniam. Prečo? Lebo myslel na väčšie dobro: Chcel byť verný svojmu Otcovi a tak
isto aj mne!
Pokušenie je uchvátenie mysle pre nejaké „dobro“, ktoré zakrýva dobro oveľa väčšie.

NAJVÄČŠIE POKUŠENIE PRE POKRSTENÉHO JE OPUSTIŤ BOHA.
V tajničke sa dozvieš, čo je najlepším prostriedkom proti pokušeniu.
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Miesto v svätom mieste, kde Ježiša vzal diabol.
Úkon kajúcnosti a ľútosti.
Protivník Boha.
Radostná zvesť.
Koľko dní bol Ježiš na púšti?
Máme konať dobré...
Každodenné jedlo.
Opak pokušenia.

Vyhľadaj v Svätom písme Nového zákona, čo Ježiš hovorí
o pokušení:

