Veľkonočné tajomstvo Izraelského národa a jeho prežívanie dnes – v Cirkvi
~ Izraelský národ žil v otroctve v Egypte
(nakresliť pyramídy),
~ Boh chcel zachrániť národ a vyslobodiť
ho z poroby.
~ Poslal k nemu Mojžiša ktorý po deviatich
neúspešných "ranách'',
~ rozkázal Židom, aby zabili baránka
(nakresliť baránka)
~ a jeho krvou pomazali veraje domov
(nakresliť dom podľa egyptského spôsobu
~ a krvou naznačiť potretie dverí).
~ Touto obetou baránka Židia vyjadrili
svoju vieru v Jahveho
~ a ten ich zázračne previedol Červeným
morom (nakresliť rozostúpené vody),
~ vyviedol ich na púšť
~ a tu si Židia uvedomili, že okolo Mojžiša
(nakreslil palicu a zástup
~ sa scelili do národného spoločenstva.
~ Boh sa staral o svoj ľud, denne ich k+mil
mannou,
~ poslal im vtáky,
~ dal vytrysknúť vode zo skaly (nakresliť
tieto elementy).
~ Potom Jahve uzavrel s vyvoleným ľudom
zmluvu. Vy budete mojím ľ uď om a ja
budem vaším Bohom.
~ Mojžiš dal vystavať oltár (nakresliť oltár),
~ okolo upravil dvanásť kameňov (nakresliť
okolo oltára dvanásť kameňov, ktoré
znázorňovali dvanásť izraelských
kmeňov).
~ Potom dal zabiť obetné zvieratá, ich
krvou pomazal dvanásť kameňov a
polovicu krvi vylial na oltár. To bolo
uzavretie zmluvy.
~ Boh potom dal Mojžišovi dve kamenné
tabule s Desatorom. Keď budete zachovávať moje príkazy, vovediem vás do zasľ úbenej zeme (nakresliť v+šky a rieky,
stromy "zasľúbenej zeme").
~ To je celkový komplex veľkonočného
tajomstva v Starom zákone.

Toto tajomstvo prežívajú kresťania
dnes týmto spôsobom:
~ Každý človek (nakresliť dieťatko
v poduške) sa rodí s dedičným
hriechom (nakresliť hada pod
dieťa).
~ Ježiš Kristus ako "nový
veľkonočný Baránok" zomrel za
nás na kríži (nakresliť Ježiša na
kríži).
~ Mocou jeho krvi (nakresliť
kvapky krvi ako padajú z kríža),
~ sa voda krstného kúpeľa stane
spásonosnou (nakresliť
krstiteľnicu).
~ Človek sa pridruží ku Kristovi a
zmyje sa mu dedičný hriech.
~ Dieťa alebo dospelý pokrstený je
takto pridružený k novému
vyvolenému ľudu, k Cirkvi
(nakresliť zástup na čele s
krížom, Kristom).
~ Ježiš sa stará o svoj ľud
sviatosťami, evanjeliovým
slovom, organizáciou Cirkvi
(nakreslil tieto elementy).
~ Kresťan uzatvára svoju zmluvu s
Ježišom Kristom v Eucharistii
(nakresliť kalich a chlieb).
~ Pripomenúť slová premenenia:
toto je krv novej a večnej zmluvy.
~ Človek odpovedá na zmluvu
svojím novým spôsobom života,
tým, že zachováva Desatoro a
najmä dvoma prikázaniami
lásky: k Bohu a k blížnemu
(nakresliť dve kamenné tabule a
veľkú dvojku).
~ Toto je veľkonočné tajomstvo
dnes.
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