3. veľkonočná nedeľa B
„ DOTKNITE SA MOJICH RÚK A NÔH“
Podľa Lk 25, 35 – 48
Keď sa učeníci opäť stretli, dvaja z nich rozprávali o tom, čo zažili po ceste
do Emauz a ako spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Bolo to v čase, keď bol
Pán Ježiš už vzkriesený a zjavoval sa svojim učeníkom i iným ľuďom. Stretával ich
a hovoril s nimi.
Až raz sa Pán Ježiš zrazu zjavil
medzi zhromaždenými učeníkmi. Ale oni
sa zľakli a mysleli si, že vidia ducha. Pán
Ježiš sa ich opýtal: „Prečo pochybujete,
keď ma vidíte? Pozrite sa na moje ruky a
nohy. Dotknite sa a presvedčte sa –,
duch predsa nemá mäso a kosti, ako to
vidíte na mne.“ Ukázal im svoje ruky a
nohy. Ale oni ešte stále neverili, že vidia
skutočného Pána Ježiša. Iba sa tomu
veľmi čudovali. Pán Ježiš ich požiadal,
aby mu dali niečo na jedenie. Podali mu
kúsok ryby a on ju pred nimi zjedol. To
všetko urobil Pán Ježiš preto, aby sa
učeníci naozaj presvedčili, že on je
skutočne živý, vzkriesený Mesiáš.
Pán Ježiš posiela svojich učeníkov k všetkým národom sveta, aby sa
dozvedeli, že vstal z mŕtvych. Mnoho ľudí ho videlo, a dokonca sa mohli dotknúť
jeho rúk a nôh, mohli ho vidieť jesť. Pán Ježiš chcel, aby všetci uverili, že im boli
odpustené hriechy vďaka jeho smrti na kríži a jeho zmŕtvychvstaniu.

Učeníci nemohli uveriť,
že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

3. veľkonočná nedeľa B
Zamyslenie:
O čom rozprávali dvaja učeníci ostatným?..............................................................
Oni ho teda hneď nepoznali? ……………………………………………………………………………..
Ako je možné, že ho nepoznali, veď s ním boli predtým tak často?........................
Za koho ho považovali?............................................................................................
Čo urobil Pán Ježiš, keď videl, že ho nepoznávajú?................................................
Prečo to všetko urobil?...........................................................................................
Pán Ježiš má s nami veľkú trpezlivosť. Neprekáža mu, keď pochybujeme o tom,
že on naozaj žije a je medzi nami. Snaží sa nám veľmi pomáhať, aby sme v neho
naozaj uverili.
1. Úloha pre mňa: Na obrázku sú skryté niektoré symboly. Ak vyfarbíš obrázok
podľa návodu, zistíš ktoré.
О tmavomodrá;
Δ zelená;
*čierna ;
 jemne
ružová;
// žltá;
 Svetlomodrá;
červená

2. Úloha pre mňa: Doplň komix podľa dnešného evanjelia; pomôž si textom
evanjelia podľa Lk 25, 35 – 48.

Meno a priezvisko: ………………………………….……....

Vek: ...........
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