2. pôstna nedeľa „C“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša
Ježiš vzal so sebou Petra,
Jána a Jakuba a vystúpil
na vrch modliť sa. Ako sa
modlil, zmenil sa vzhľad
jeho tváre a jeho odev
zažiaril belobou. A hľa,
rozprávali sa s ním dvaja
mužovia – boli to Mojžiš
a Eliáš. Zjavili sa v sláve
a hovorili
o jeho
odchode, ktorý sa mal
uskutočniť v Jeruzaleme.
Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli
jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali,
povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky:
jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým
toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku,
zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn,
počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých
dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Počuli sme slovo Pánovo.
„Vrch v Biblii predstavuje miesto blízkosti s Bohom a intímneho
stretnutia s ním, miesto modlitby, kde človek stojí v
Pánovej prítomnosti. Tam vysoko na hore sa Ježiš zjavuje
trom učeníkom premenený, žiarivý, nádherný. Potom sa
objavujú Mojžiš a Eliáš, ktorí sa s ním zhovárajú. Jeho tvár
je taká žiarivá a jeho odev taký belostný, že Peter je tým natoľko
ohromený, že by tam chcel zotrvať a tú chvíľu akoby zastaviť. Vzápätí
zaznieva zhora Otcov hlas, ktorý vyhlasuje Ježiša za svojho milovaného
Syna a hovorí: «Počúvajte ho!»“ (pp. František, Anjel Pána, 16.03.2014)
Odpovedz na otázky:
1. Čo je v Biblii symbolom modlitby?
2. Vymenuj atribúty – vlastnosti, ktoré použil pápež František
na opísanie Ježiša v čase premenenia:

3. Zaraď do biblického kontextu – kde vo Svätom písme sa nachádzajú
postavy (časť SP, súhrnné pomenovanie kníh):
Ježiš –
Mojžiš –
Eliáš –
Peter, Jakub, Ján –
4. Vysvetli, čo znamená „Počúvajte ho!“ a tiež čo to znamená pre tvoj
život – dve odpovede:
Osemsmerovka s tajničkou:
DOBRE, DVAJA, EVANJELIUM, HLAS, UČITEĽ, JERUZALEM, JÁN,
LITURGIA,
MOJŽIŠ, VRCH,
ODCHOD,
ODCHÁDZALI,
ODEV,
PETER,
POČÚVAJTE HO,
PREBUDILI,
PREMOHOL,
PÔST,
ZMĹKLI
ROZPRÁVALI,
SLÁVA, SPÁNOK,
TRI
STÁNKY,
UROBME,
UTVORIL
SA,
VSTÚPILI, V TÝCH
DŇOCH,
VYSTÚPIL,
VYVOLENÝ SYN,
ZAHALIL ICH, ZMENIL, ZMOCNIL
Predsavzatie: POSTIŤ SA UŠAMI: počúvať trošku menej rádio, mp3,
hlasitú hudbu, aby sme počuli to, čo bežne prepočujeme... aby sme
pozornejšie počúvali druhých.

