3. týden – KRÁSA – chci být krásný jako Ježíš
EVANGELIUM Jan 2,13–25
Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.
symbol: chrám
Milé děti, jak se pozná krásný člověk? Velmi snadno, odpovíte mi. Pozná
se tak, že má moderní sestřih vlasů, nejnovější oblečení, nejkrásnější
líčení. Ale tohle všechno by bylo málo. Věci, které jsme si teď řekli, sice
ukazují kousek z krásy, ale jenom té zvenku. A krásný člověk musí být
krásný celý: nejen navenek, ale i uvnitř. Když se lidé dívají na člověka,
obyčejně vidí jen to, jak vypadá. Ale když se na člověka dívá Bůh, vidí do
jeho srdce – vidí to, jaký doopravdy je.
V Bibli máme jeden příběh, který mluví o proroku Samuelovi, kterého
poslal Hospodin najít nového krále. Samuel ale vybíral z mužů podle jich
vzhledu, Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na
jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá
člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“
V srdci se nachází pravá krása a ta se pozná podle toho, jestli v něm
přebývá Bůh. Úkolem každého srdce je, aby se stalo chrámem, ve kterém
by Bůh mohl bydlet. Pán Ježíš v dnešním evangeliu nazývá sám sebe
chrámem. V něm totiž plně přebývá Bůh, a proto je také nejkrásnějším ze
všech lidí. A naším úkolem je stát se Ježíši podobnými, to znamená
krásnými. Stejně jako je třeba pečovat o náš kostel, aby byl důstojným
příbytkem pro Boha (to znamená, že tam Bůh bydlí), stejně tak se musíme
snažit o krásu a čistotu svého srdce.
Možná že svět kolem nás nepozná, že jsme opravdu krásní, ale Pán Ježíš to
pozná určitě. Vždyť On „zná všechny a nepotřebuje, aby mu někdo něco o
lidech vykládal. On sám ví, co je v člověku“. On zná i tvoje srdce.
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Modlitba:
Pane Ježíši, chci být krásný jako Ty. Daruj mi, prosím, čisté srdce,
abych se na každého díval s láskou, takovým pohledem, jakým se
díváš Ty na mě. Dej, abych nikoho neposuzoval podle toho, jak
vypadá, ale abych se díval na to, jaký opravdu je. Pomáhej mi, aby mé
srdce bylo krásným chrámem, ve kterém budeš stále žít. Amen.
1. (pondělí) Krásný je ten, kdo má čisté srdce.
Dnes se zkusím zamyslet nad tím, co není v mém srdci
krásné, např. hněv, bitky, neposlouchání, sprostá slova…
Vyberu si jednu věc a budu se snažit ji nedělat.
2. (úterý) Krásný je ten, kdo se nehádá a nikomu se neposmívá.
Dnes a celý týden si budu dávat pozor, abych svým chováním
nikomu neublížil, a když budu vidět, že se někomu ubližuje,
tak se mu pokusím pomoci.
3. (středa) Krásný je ten, kdo ví, že v jeho srdci přebývá Bůh.
Dnes řeknu Pánu Bohu něco pěkného, co jsem během dne
zažil.
4. (čtvrtek) Krásný je ten, kdo je k druhým pozorný.
Dnes budu dávat dobrý pozor ve škole a pomůžu
někomu, kdo bude pomoc potřebovat.
5. (pátek) Krásný je ten, kdo nikoho nesoudí podle toho, jak
vypadá.
Dnes si všimnu lidí, kterých si nikdy nevšímám, a pozdravím
je.
6. (sobota) Krásný je ten, kdo si umí vyčistit své srdce.
Dnes se zamyslím nad celým týdnem a poprosím Pána Boha,
aby mi odpustil, co jsem udělal zlého.
Každý den se pokusíme splnit uvedený úkol. Za každý splněný úkol si v
neděli na velký kříž přišpendlíme lísteček. Takže komu se podaří splnit
všechny úkoly tohoto týdne, připíchne si 6 lístečků. Necháme náš kříž
zazelenat – bude pak vypadat trochu jako strom. Pokud by některý úkol
pro někoho nebyl vhodný, může si jiný zopakovat. To je možnost hlavně
pro dospělé nebo starší děti (mládež), kteří se zapojili do této postní
aktivity.
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