PROJEKT DOMČEK NA SKALE JE ZASTREŠOVANÝ PROJEKTOM MILOVAŤ A CTIŤ

OTÁZKY
k evanjeliu

Lk 21, 5-19

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu
dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to
bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si ............, aby vás nezviedli. Lebo prídu
mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť
o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal:
„Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti ............ . Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú
hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás
synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali
svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť,
ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani ............ sa vám z hlavy
nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“
Otázky k evanjeliu:
1. Doplň Ježišove slová: „A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch,
a) bojte sa
b) utečte
c) neľakajte sa!“
2. Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu dva krát vyslovil dôvod prečo sú jeho učeníci prenasledovaní. Aký dôvod
povedal? Vyhľadáš ho?
Otázka pre náročnejších:
Ako nás Pán Ježiš poučil, že sa máme pripraviť na prenasledovanie?

POSLAnaNIE
týžden

Pán Boh vie o nás všetko. Vie, či sa máme dobre, vie, čo nás bolí, vie aj to, koľko máme na hlave vlasov.
Koľko ich máme dnes a koľko sme ich mali včera. Takže ak nám náhodou nejaký vlas vypadol, Pán Boh
to všetko vie. Nič sa ti nestane bez toho, aby to On nevedel.
Do jedného rámika nakresli seba a svoje vlasy, aby si si pamätal, že Pán Boh o tebe vie a stále ťa stráži.
Do druhého rámika nakresli nejakú smutnú vec, ktorá sa ti stala a daruj ju takto Pánu Bohu. On bol vtedy
pri tebe a stále ťa miloval.

Pomôcky k doplňovačke: pozor 		

vlas

kráľovstvu
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Správne odpovede k Otázkam z evanjelia: 1. c) neľakajte sa, 2. pre meno Ježiš/pre moje meno, 3. „Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.“

Zdroj obrázkov: cliparting.com, deti.vira.cz

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DNS na 13.11.2016

23. DIEL VYTRVALOSŤ

AKTIVITA
pre šikovných
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VYMAĽOVÁNK
A
pre všetkých
Vytrvalosť je jednou z nádherných cností. Často sa aj my stretneme s tým, že sa nám niečo nechce, nepodarí, že
padáme. Čo robíš, keď sa ti už nechce, lebo máš pocit, že to nejde? Skús to nakresliť do prázdneho rámika.

