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2. neděle postní
Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a
Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně
zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a
Eliáš.
Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se
nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden
pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“ Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží
hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Když se ale učedníci rozhlédli,
neviděli kolem sebe nikoho, jen samotného Pána Ježíše.
Když sestupovali z hory, přikázal Pán Ježíš učedníkům,
aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud nevstane
z mrtvých.
Když apoštolové Petr, Jakub a Jan prožili událost
Ježíšova proměnění na hoře, bylo jim tam dobře. Bůh jim
ukázal, že Ježíš je jeho Syn. Na Ježíši je vidět Boží
sláva i přesto, že bude muset trpět a bude ponížený od
lidí. Stejný plán má Bůh s námi. I nám dává nejrůznějším
způsobem poznat, že je s námi a působí už zde na zemi
v našich životech – dává nám zažívat svou lásku, odpouští
nám, chrání nás, dává nám rodiče, přátele, krásnou přírodu …
Ježíš si vybral apoštoly, které pozval na horu. My jsme Bohem
také pozváni, volá nás jménem. Naše vyvolení Bůh potvrdil
naším křtem. Na nás je, abychom Bohu naslouchali a radovali
se z jeho přítomnosti.
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Která cesta dovede učedníky na horu? Obtáhni ji
Jak se jmenují učedníci, kteří byli s Pánem Ježíšem na hoře?
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