MÍSTA UDÁLOSTÍ ROZHODUJÍCÍCH PRO NAŠI SPÁSU
Vrcholem Božího plánu spásy se světem je dílo Ježíše Krista, Božího Syna, který se stal člověkem. Z jeho činů poznáváme nejhlubší pravdu
o spáse člověka. Činy se vztahují k určitým místům. Ježíš žil na území dnešního Izraele. Místa, kde se odehrály klíčové události jeho vtělení,
narození, působení, smrti a zmrtvýchvstání, navštívil v květnu letošního roku papež Benedikt XVI. Ve svých promluvách či projevech vyjádřil
řadu myšlenek, z nichž některé uvádíme. Stránku lze využít jako pracovní list. Každá z fotografií se váže k některé z výše zmíněných událostí.
Pokuste se objevit na základě papežových výroků, o jaká místa jde. O obsahu výroků můžete diskutovat, aby jim účastníci porozuměli.
A. Poselství o Kristově příchodu, které z nebe přinesli
andělé, nadále zní v tomto městě stejně jako v rodinách, domovech a společenstvích celého světa (...).
Toto poselství radosti hlásá, že Mesiáš, Syn Boží
a syn Davidův, se narodil „pro vás“: pro tebe a pro
mne, pro lidi všech dob a míst. V Božím plánu se (...)
stal místem nehynoucí slávy, kde se v plnosti časů
Bůh rozhodl přijít na svět jako člověk... a přinesl světu,
který zestárl, vyčerpal se a podlehl beznaději, nový
život v hojnosti.
B. Zde, daleko od zraků světa, došlo k jedinečnému
Božímu skutku, k mocnému zásahu do dějin, kterým
bylo počato dítě, aby přineslo spásu celému světu...
Tento sestupný pohyb lásky, která se vzdává sebe
sama, umožnil vzestupné hnutí, ve kterém jsme i my
povýšeni k účasti na životě samého Boha. Tento Boží čin je „novým
stvořením“.
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C. Tady se definitivně změnily dějiny lidstva. Dlouhá vláda hříchu
a smrti byla zničena vítězstvím
poslušnosti a života; dřevo kříže
vyjevuje pravdu o dobru a zlu; (...)
Tady nás Kristus, nový Adam, poučil, že zlo nemá nikdy poslední
slovo, že láska je silnější než smrt
a že budoucnost naše i budoucnost celého lidstva spočívá v rukou věrného a prozíravého Boha.
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D. Prázdný hrob mluví o naději,
která nezklame, poněvadž je darem Ducha života (srov. Řím 5,5).
(...) Evangelium nám říká, že Bůh
může učinit všechno nové, že dějiny se nutně neopakují, že paměť
může být očištěna, že hořké plody
vzájemného obviňování a zášti lze
překonat...
Náměty na úkoly pro děti:
(s pomocí katechety)
a. Která fotografie zobrazuje Večeřadlo? Najděte v Novém zákoně
události, které se zde konaly.
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b. Na hoře Golgotě stojí kostel.
Výzdoba jeho oltáře připomíná
důležitou událost, ke které zde
došlo. Najděte místo na fotografii
a z Nového zákona vypište, jaká
další jména má tento pahorek.
Kteří evangelisté popisují události
na tomto místě? Vypište odkazy

na ně.
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Fotografie z této stránky jsou k dispozici v PWP
● Cesty katecheze č. 3 / 2009
prezentaci na www.cestykatecheze.cz
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c. Vyhledejte v evangeliích alespoň jeden výrok (Ježíše nebo
apoštolů), který se vztahuje
Autoři fotografií: Veronika Čepelková a Jan Linhart
● www.cestykatecheze.cz
k místům
na fotografii č. 1 a č. 8.
Názvy míst a správné odpovědi na s. 3.

