3. neděle adventní:
3. HOLMESKA
Tentokrát je dalším znakem detektiva NEPRŮSTŘELNÁ VESTA.

3. ZÁHADA:
Detektiv Áďa nemůže přijít na kloub jedné věci. Pamatuje si z Bible, že Jan Křtitel poznal
Ježíše uprostřed zástupu, když se Pán Ježíš chtěl dát nechat pokřtít. Mezi davem lidí ho jasně
poznal! Ale v dnešním evangeliu slyší, že Jan Křtitel si zavolal učedníky, aby pro něho šli
zjistit, zda Ježíš je opravdu ten Mesiáš. Dokonce je posílá k Ježíšovi s přímou otázkou, aby mu
sám odpověděl: „Jsi Mesiáš nebo máme čekat jiného?“
Jak je to možné? Jednou Jan Křtitel Ježíše jasně poznává Ježíše a ví, že je to ten Bohem
poslaný Mesiáš, podruhé o tom zase pochybuje. Proč?

PROMLUVA:
Jan Křtitel si asi představoval Mesiáše jinak, než jak na něho působil Ježíš. Asi čekal nějakého
vojevůdce, který silou své moci a armády strhne lidi, aby se postavili proti Římanům. A když
slyšel, že Ježíš vůbec jako takový vůdce nevypadá a ani se jím nechce stát, začal mít
pochybnosti… Proč? Důvodem toho bylo, že měl ŠPATNOU PŘEDSTAVU o Mesiáši.

Ježíš mu na to posílá po apoštolech odpověď, ve které mluví o znameních, které koná: Slepí
vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají atd.
Jakoby tím chtěl říct: Což ten, kdo toto činí a naplňuje starozákonní proroctví, není Mesiáš?
Je skutečně nutné, aby Mesiáš vypadal jako vojevůdce?

ZAMYŠLENÍ
Jak Křtitel si představovat Mesiáše jinak než jaký byl ve skutečnosti. Ani naše představa se
nemusí vždy shodovat se skutečností. Často nám naše představy o druhých i o Bohu dokonce
brání správě věci poznat.
Když si budu představovat vánoční stromeček ve tvaru sluníčka, budu zklamán, protože moje
představa je mylná. Žádná rodina neostříhá stromeček na Vánoce do jiného tvaru, než narostl.

V tomto týdnu se tedy zamyslíme nad svými chybnými představami o druhých lidech a o Bohu,
tak abychom žili v pravdě vůči Bohu i vůči druhým lidem.

ÚKOLY:
Každý den tohoto adventního týdne se budeš snažit pohlížet na různé věci z nového úhlu
pohledu, nevytvářet si předsudky a bořit své špatně vybudované představy. Tvůj zápisníček
Detektivníček tě povede a opět si do něj budeš zapisovat, zda jsi úkol splnil.

