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24. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě
lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A
za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm
nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen
od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil
o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na
učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Ježíš si
zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a
následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro
evangelium ztratí, zachrání si ho.“ (Mk 8,27-35)
Pomůcky: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli

Milé děti, víte, kdo to byl král David? (nechte reagovat děti) Byl to slavný
a mocný král Izraele. Za jeho vlády Izrael vzkvétal a jeho obyvatelé se měli
dobře. Vy děti dobře víte, že když Pán Ježíš byl na této zemi, tak Izraeli
vládli Římané a lidem se žilo moc špatně. Proto si všichni přáli od Boha
slíbeného Mesiáše, který by hlavně vyhnal nenáviděné Římany a sláva
Izraele by se obnovila jako za časů krále Davida. Pán Ježíš je Mesiáš. Je
Boží Syn, který přišel na zem, aby přinesli pokoj a lásku Boha do srdce
každého člověka. A nyní se ptá svých učedníků, jestli to lidé pochopili nebo
jestli mají ještě o Mesiáši představy, ve kterých Mesiáš má být spíše něco
jako vojevůdce. A co Pánu Ježíši učedníci odpověděli? (nechte reagovat
děti) Řekli mu, že ho lidé považují za nějakého velkého proroka, protože
viděli zázraky, které udělal. A Pán Ježíš pokračuje další otázkou. Ptá se, za
co ho považují učedníci. Petr – učedník, kterému později Pán Ježíš svěří
celou rozvíjející se církev, krásně odpověděl. Jak? (nechte reagovat děti)
Petr odpověděl: „ty jsi Mesiáš“ Víte děti, co to slovo znamená? (nechte
reagovat děti) Mesiáš znamená „pomazaný olejem“. Totiž kněží a později
králové byli pomazáni olivovým olejem na důkaz jejich poslání.
V křesťanství je slovem Mesiáš označován Pán Ježíš, který byl „pomazán“
Duchem svatým. Ale jak na to reaguje Pán Ježíš? (nechte reagovat děti)
Zakazuje učedníkům o něm mluvit a vysvětluje jim, že On svého vítězství
dosáhne skrze bičování, ponížení a smrt, ale že po třech dnech vstane
z mrtvých. To je pro nás těžké k pochopení. Dá se dosáhnout vítězství
porážkou? U Pána Ježíše vidíme, že ano. On se za člověka obětoval, i když
věděl, že bude trpět. Co kdyby se Pán Ježíš zeptal nás: „Za koho mě
považuješ Ty?“ Co bychom mu odpověděli? Dokážeme i my něco
obětovat? Zkusme si pohrát s pracovním listem. (rozdejte dětem pracovní
list)

