
2. neděle postní

Z evangelia podle Marka.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.
A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho
nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se
ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany:
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli
ustrašeni.  Tu  se  objevil  oblak  a  zastínil  je.  Z  oblaku  se  ozval  hlas:  „To  je  můj
milovaný  Syn,  toho  poslouchejte!“  Když  se  rozhlédli,  najednou  u  sebe  neviděli
nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby
nikomu nevypravovali  o  tom,  co viděli,  dokud Syn člověka nevstane  z  mrtvých.
Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Dobře se dívej

Všichni  asi  známe  hru:  najdi  6  rozdílů.  Na  následujících  dvou  obrázcích  si  můžete
vyzkoušet, jak se musí umět dívat např. detektivové a vůbec všichni, kdo se chtějí hodně
naučit a hodně poznat. Je potřeba se znovu a znovu pozorně a neúnavně dívat.

V dnešním evangeliu byl Ježíš proměněn a učedníci ho uviděli, tak jak nikdy předtím –
celý se rozzářil, byl v Boží slávě. To musel být úžasný zážitek. Ta chvíle je měla naučit, že
Ježíš není jen na první pohled obyčejný člověk, ale že je Bůh. A to si mají pamatovat
hlavně pro chvíle, až ho uvidí trpět na kříži. Tam, ve velkých bolestech, se Ježíš opravdu
choval  jinak,  než  obyčejný  člověk.   Nestěžoval  si,  nikomu
nenadával, ani nevyhrožoval, nebránil se ani neubližoval těm,
kdo mu působili  velkou bolest.  Ale  myslel  na své přátele a
odpustil svým nepřátelům. Dokonce se modlil za ty, kdo mu
ubližovali. 

Až půjdeš s rodiči na procházku, zkus se dobře dívat kolem
sebe. Můžeš třeba spočítat kříže či Boží muka, které cestou
potkáte.  A  rodičů  se  zeptej,  proč  je  asi  lidé  kolem  cest
postavili.


