PROJEKT KŘESŤANSKÉ MRAVNÍ
VÝCHOVY
ZPRACOVALA: ČEHÁKOVÁ LUDMILA
METODICKÉ POZNÁMKY: NOVÁ MILENA
ZA REALIZACI ODPOVÍDÁ: JANA CHVOJKOVÁ
A DAGMAR ŽÁKOVÁ

Realizaci provádíme postupně
prostřednictvím křesťanského kruhu
Od 22 března do 25.dubna 2022

Metodické vedené projektu:
V křesťanském kruhu se zaměříte
Nejprve na pochopení časového limitu a orientaci k cizí
zemi - formou hry „ Putujeme po naší planetě.
Doplňte obrazovými ukázkami zemí, které děti označí na
mapách - Postupujte směrem k zemi Izrael.
Ilustrace událostí ve starověkém Izraeli.
Základní terminologie- připomenutí života Pána Ježíše z
příběhů s apoštoly.
Zařazujte do každého KK jednu kapitolu.
Čtení provází ilustrace „Encyklopedíe a Obrázková bible“
Evokovat zážitky dětí - do emocionálního projevu a promítnout do kreslení a malování.
Připravit výstavu

Cesta do Jeruzaléma...

Poslední večeře Páně...
V Getsemanské zahradě...
Soud a křížová cesta Pána Ježíše...

Ukřižování...
Zmrtvýchvstání a na nebe vstoupení..

Cesta do Jeruzaléma.

V Izraeli se v období velikonoc slavil svátek na památku
vysvobození židů z egyptského otroctví. Také učedníci
na příkaz Pána Ježíše připravili velikonoční večeři. Když
nastal večer, usedli apoštolové kolem stolu s Ježíšem.
Ježíš věděl, že je to poslední setkání se svými
milovanými žáky. Také věděl, že až bude zabit, budou
pronásledováni i oni. K pečenému beránku byl podáván
chléb a k pití víno smíchané s vodou. Před ukončením
večeře lámal Ježíš chléb a pravil jim. Tento chleba je
jako mé tělo, které se vydalo na smrt pro člověka.
Kdykoli budete jísti chleba, vzpomeňte na mne .Také
toto víno jest podobno mé krvi, která se za člověka
prolije. To čiňte na mou památku. Tato slova byla
prorocká a apoštolové jim ještě nerozuměli. Ježíš věděl,
že jeho smrt přinese člověku v budoucnu smír mezi
lidmi a jeho učení plné lásky a odpuštění se rozšíří po
celém světě a bude zváno křesťanstvím.

Poslední velikonoční večeře
Pána Ježíše

Modlitba v Getsemanské
zahradě a Ježíšovo zatčení.
Ježíš věděl, že jeho smrt nebude lehká. Źidovští kněží
připravovali nemilosrdný soud. Věděl, že bude souzen a
mučen a potřeboval sílu. Sílu nacházel v modlitbě.
Odešel do getsemanské zahrady se svými žáky a požádal
je, aby s ním vysílali prosby k Bohu. Takto se modlil.
„Otče, odejmi ode mne toto utrpení, které mne čeká,
chceš-li. Ne jak chci já, ale jak chceš Ty.“ Úzkostí se
objevila na jeho čele krev. Ale bylo mu pomoženo. Bůh
mu dodal sílu, aby mohl dokončit svůj úkol zde na zemi.
Když se domodlil vzbudil své učedníky, kteří usnuli a
řekl jim. Hle má hodina nastala. Jeden z vás mne zradil.
Ještě v noci vtrhli do getsemanské zahrady římští vojáci a
čekali, až Jidáš, který Pána Ježíše zradil, políbí toho,
koho mají zajmout. Jidáš přistoupil k Ježíši a políbil ho.
Vojáci se na něj vrhli a vlekli ho k soudu židovských
kněží.

Křížová cesta Pána Ježíše a ukřižování.

Izrael byl v době před dvěma tisíci lety
ovládán Římany.
Ti sice zdánlivě nechali vládnout krále
Heroda, žida a nechali vládnout farizee,
židovské kněze, ale všichni museli
poslouchat římské úředníky. Jedním z
nejvyšších úředníků, který zastupoval
římského císaře byl Pilát. Nejdříve
odsoudili Pána Ježíše farizeové. A
rozhodli, že za své učení a pomoc lidem
V. půjde na smrt. Ale pak ho museli nechat
předvést před Piláta. Než k tomu došlo,
římští vojáci Pána Ježíše mučili, bičovali
ho a posmívali se mu. Upletli mu z trní
korunu a zaryli mu jí do hlavy, až stékaly
potůčky krve. Když pána Ježíše přivedli
před Piláta a ten ho vyslýchal, neshledal
žádné provinění. Ale kněží si přáli jeho
smrt a na Pilátovi si jí vynutili. Byl
odsouzen, jako byli souzeni zloději a lotři
k smrti ukřižováním.

Křížová cesta Pána Ježíše a ukřižování.
Zmučený a zbičovaný Pán Ježíš nastoupil svou poslední cestu
na popravčí horu Golgotu. Těžký dřevěný kříž vložili na jeho
zmučená záda a z Jeruzaléma ho poháněli římští vojáci.
Sledovali je i židovští kněží. Zloději a lotři se mu posmívali a
křičeli: „Dělal jsi zázraky a uzdravoval nemocné, pomoz si teď
sám sobě.“ Ostatní přátelé a učedníci ho doprovázeli s velikým
smutkem. Nejtěžší cesta to byla i pro Ježíšovu matku Marii.
Pán Ježíš byl tak zeslabený, že pod křížem padal. Na vrchu ho
. římští vojáci přibili živého na kříž. Na kříž přibili cedulku.
Ježíš Nazaretský, král židovský. S ním křižovali i dva zloděje.
Jeden prosil Ježíše o odpuštění, uvěřil, že je Syn boží. „Ještě
dnes budeš se mnou v ráji,“ slíbil Ježíš. Druhý se jen posmíval.
Smrt na kříži byla obrovské utrpení, ale Pán Ježíš ještě než
zemřel, odpustil svým vrahům a prosil Boha „Otče odpusť jim,
neboť nevědí co činí.“ Obloha byla zatažená v pravé poledne a
všude byla tma.
Ve chvíli, když Pán Ježíš zemřel, roztrhla se veliká chrámová
opona v židovském chrámu. I někteří římští vojáci se začali bát
a říkali, možná je to opravdu Syn Boží.

Prázdný hrob

.

Umírání na kříži bylo mučivé a nesmírně bolestné. Po dlouhých
hodinách Pán Ježíš v krutých bolestech zemřel. Když ho jeho milující
přátelé sejmuli s kříže, namazali jeho tělo oleji a zabalili do plátna.
Uložili ho do hrobu. V Izraeli byly hroby jiné než u nás. Byly
vyhloubeny jeskyně ve skalách a tam pokládali zemřelé na vytesané
lavice. Hrob se pak uzavřel kamenem. Tak bylo i s Pánem Ježíšem, hrob
mu daroval kněz, který ho miloval a nesouhlasil s ostatními kněžími.
Římští vojáci a židovští kněží se obávali, aby tělo Ježíše učedníci
neodnesli jinam a nešířili pak pověsti, že Ježíš nezemřel. Postavili před
hrob vojáky a hrob zavalili obrovským těžkým kamenem. Jeho přátelé
mysleli na slova, která Pán Ježíš často opakoval. Nejdříve mne budou
mučit, pak mne zabijí a třetího dne vstanu z mrtvých. Téměř nikdo tomu
nevěřil a neuměl si to vysvětlit. Jak by se to mohlo stát? Ráno, když
přišli jeho žáci a přátelé ještě k hrobu, zůstali v úžasu stát. Kámen byl
odvalený, ani vojáci nevěděli jak se to stalo. Hrob byl plný zářivého
světla a tělo Ježíšovo na lavici nebylo. Byl to opravdu Boží Syn, říkali
vojáci plni strachu a údivu. Také ostatní zůstali stát v úžasu.

To, co děje po smrti s člověkem, nikdo neví. Někdo věří, že člověk zemře, je
pohřben a všechno skončilo. Jiný věří, že po smrti existuje jiný svět. Že sice
tělo zemře, ale duch, který tělo oživuje, žije v jiném světě dál. To také
sliboval Pán Ježíš. Ale nikdo se o tom z živých lidí nepřesvědčil. Kde je Pán
Ježíš, trápilo všechny jeho přátele. A pak se něco stalo. Pán Ježíš se zjevil
svým žákům a přátelům. Ukázal jim své probodené ruce i nohy a ránu
mečem do boku. Odejdu od vás brzy, nemohu v tomto světě žít, řekl jim Pán
Ježíš. Ale Vám jsem se ukázal a ukáži se ještě jiným, abych vás přesvědčil,
. že kdo žije v lásce a míru, neubližuje jiným, po své tělesné smrti žije dál v
jiném světě, který je člověku neviditelný, ve světě plném lásky.
Vy pak se rozejděte do celého světa a říkejte všem lidem, co jste viděli a učte
je pomáhat si navzájem a mít se rádi. Všichni, co se Ježíšem setkali, viděli na
vlastní oči, jak se od nich vzdaluje a stoupá nahoru k oblakům, až se ztratil
všem lidem z jejich očí..
Jeho žáci, kterým se říkalo apoštolové (zvěstovatelé), se rozešli do celého
světa a učili. Učení Pána Ježíše se jmenuje křesťanství (podle slova Kristus),
to bylo druhé jméno Pána Ježíše. Křesťanství přijalo mnoho lidí po celém
světě

Vzkříšení

