1. týden – MOUDROST – chci být moudrý jako Ježíš
EVANGELIUM Mk 1,12–15
Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili.
symbol: koruna
Milé děti, ví někdo, co je to moudrost? Jak poznáme moudrého člověka? Někdo
by mohl říci, že moudrý člověk je ten, který toho hodně ví. Ale pozor, to nestačí!
Moudrý člověk je takový, který ví, co je důležité, a podle toho také jedná. Ten,
kdo má spoustu vědomostí, ale dělá špatné věci, ten není moudrý, ale je to
hlupák.
Znáte někoho moudrého ve svém okolí? Určitě jsou to naši rodiče, učitelé nebo
kněží, kteří nám svým příkladem ukazují, jak být moudrými ve vlastním životě.
V Bibli čteme o mnoha moudrých lidech, například o moudrém králi jménem
Šalamoun. Jeho moudrost byla známá po celé zemi, ale nebyla v koruně, kterou
králové nosí na hlavě. Tento král dostal moudrost od Boha. Samozřejmě bychom
našli ještě spoustu dalších moudrých lidí, ale přitom nesmíme zapomenout na
toho, kdo je moudrý ze všech nejvíc. Uhodne někdo, kdo to je? Je to Pán Ježíš.
Slyšeli jsme o něm v dnešním evangeliu.
Zkusme si to trošku rozebrat: Pán Ježíš šel na poušť, aby se tam v klidu a tichu
modlil a postil (víte, co je to postit se?), a tak se připravil na velký úkol, který
mu svěřil Otec: zachránit všechny lidi na celé zemi. Jenomže když byl na té
poušti a chtěl se v klidu modlit, přišel k němu ďábel a začal ho otravovat. Chtěl
mu to totiž celé překazit. A nejenom že jej tam otravoval a rušil ho, ale dokonce
chtěl, aby Pán Ježíš místo svého Otce v nebi (Pána Boha) poslouchal jeho! Pán
Ježíš dobře věděl, co je správné udělat. Ale co si myslíte vy, děti? Koho měl Pán
Ježíš poslouchat: Otce v nebi, nebo ďábla? Ďábel mu sliboval velmi krásné věci
– slávu a moc, že mu dá všechno, na co si jen pomyslí. Pán Ježíš si vybral dobře.
Věděl, že jestli má zvládnout tak těžký úkol, jako je zachránit všechny lidi na
celém světě, tak musí být v kontaktu s tím, kdo je moudrý. A to je Bůh Otec v
nebi. Pán Ježíš všem ďáblovým pokušením odolal a stal se tím nejmoudřejším
na zemi.
Po čtyřiceti dnech modliteb a postu šel Pán Ježíš do Galileje a hlásal Boží
evangelium – chtěl lidi naučit být moudrými jako On. Řekl jim, že teď je ta
chvíle obrátit se k němu (k Pánu Ježíši – to je být pozorný k tomu, co nás učí) a
celým srdcem uvěřit tomu, co říká, a podle toho také jednat. Jedině tak budeme
moudrými na této zemi. A teď, milé děti, je ta pravá chvíle také pro vás.
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Modlitba:
Pane Ježíši, chci být moudrý jako Ty, abych poznal, co je v životě opravdu
důležité. Dej, abych byl pozorný k tomu, co mi říkáš, a tak se naučil
poznávat, co je správné a co ne. Dej, abych se nikdy nenechal oklamat zlem.
Ty jsi nad každým hříchem zvítězil, protože jsi byl spojen se svým Otcem.
Pomáhej mi, prosím, abych se Ti podobal. Amen.
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Moudrý je ten, kdo má Boha na prvním místě.
Tento týden se obzvlášť budu snažit, abych nevynechal ranní a
večerní modlitbu.
Moudrý je ten, kdo dá přednost druhému.
Dnes nebudu nikoho předbíhat v řadě (na oběd, ke dveřím, k
učitelskému stolu).
Moudrý je ten, kdo věří Božímu slovu.
Dnes si při večerní modlitbě přečtu kousek evangelia z Bible (nebo
poprosím rodiče, aby mi s tím pomohli).
Moudrý je ten, kdo dokáže být vděčný za to, co má.
Dnes při večerní modlitbě poděkuji Pánu Bohu za tři věci, které mi
dal.
Moudrý je ten, kdo se nedá svést pokušením.
Dnes se při večerní modlitbě pomodlím modlitbu Otče náš a při
slovech „neuveď nás v pokušení“ popřemýšlím, co je mým
největším pokušením, a poprosím Pána Boha, aby mi pomáhal nad
ním vítězit.
Moudrý je ten, kdo se ve svých starostech spoléhá na Boha.
Dnes při večerní modlitbě svěřím Pánu Bohu, co mě trápí, a s
důvěrou jej poprosím o pomoc a posilu.
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