2. neděle v mezidobí

Slůvko
Nevím, jak na vás, ale na mě ten dnešní úryvek evangelia působí tak trochu
jako reportáž. (Rozhovor můžete s někým sehrát.)
Představte si, že vás jako reportéra důležitých jeruzalemských novin (Judská drbna)
vyšlou zjistit něco o Janu Křtiteli, o kterém se začíná hodně mluvit. Vydáte se tedy k Jordánu
a ptáte se na něj. Někdo vám ukáže na muže oblečeného do velbloudí kůže, který zrovna
dojídá svačinu - kobylky s medem. Prý je to Jan Křtitel. A tak k němu přijdete a začnete s ním
mluvit.
Dobrý den, Jane Křtiteli, máte chvilku? Můžu se vás na pár věcí zeptat? Někteří lidé
si myslí, že jste ten dlouho očekávaný Mesiáš. Je to tak?
Ne, ne. Já mu jen připravuji cestu. Přijde až po mně. On má větší důstojnost, protože
byl dříve než já.
A kdo tedy je ten Mesiáš?
Podívejte se, tady zrovna jde! Jmenuje se Ježíš. On je beránek Boží, který snímá hříchy
světa!
Jste si opravdu jistý, že Ježíš je Syn Boží, že je to ten Mesiáš?
Naprosto. Bůh mi řekl, že na koho po křtu uvidím sestupovat Ducha Svatého, tak ten
to je. Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na Ježíši. A já dosvědčuji: To
je Syn Boží.

Jan Křtitel o Ježíši řekl, že je to Mesiáš, Beránek Boží. Lidé kolem něho hned věděli,
co to znamená. Kým Ježíš je. Jan měl také zkušenost, která mu to potvrdila. Viděl, jak
na Ježíše sestoupil Duch jako holubice a slyšel od Boha potvrzení, že Ježíš je Syn Boží.
Jak bych představil Ježíše druhým lidem (například svému nevěřícímu spolužákovi,
svému kamarádovi)? Co bych o Ježíši dokázal říct, kdybych měl o něm vydat svědectví? Kým
pro mne je? Co pro mne udělal, co jsem s ním už zažil?

Pane Ježíši, pomoz nám stát se tvými svědky. Pomoz nám, ať dokážeme druhým říci,
cos pro nás udělal a co chceš udělat i pro ně. Amen.

Pozn. K příštímu kázání budete potřeba plakát mobilu, který je součástí kartiček.

