12. roráty (19. prosince) JENOM TY VÍŠ, CO SE DĚJE V MÉM SRDCI
Sd 13,2-7.24-25a: Chlapec roatl a Hospodin mu žehnal a duch Hospodinův ho
začal povzbuzovat.
Lk 1,5-25: Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit...protože jsi
neuvěřil mým slovům.
Děti dostanou postavičku Zachariáše
Už jsme mluvili o Janu Křtiteli. Byl to ten, který připravoval lid na příchod Pána
Ježíše. Dnes poznáváme jeho rodiče. Jak se jmenují a jaké měli problémy, než
se narodil?
Jeho tatínek byl starozákonní kněz. Takových kněží bylo hodně, a proto mohli sloužit v Jeruzalémském
chrámě jen párkrát za život. Tito kněží byli sdruženi do několika skupin a každá skupina sloužila u chrámu
dvakrát do roka. Pouze však jen ten kněz s dané skupiny mohl sloužit přímo v chrámě, na koho padl los, jak
se to poštěstilo Zachariášovi.
Zachariáš, i když byl věřící Izraelita, dokonce kněz, a i když se mu dostalo té výsady obětovat v chrámě
kadidlo, přesto v jeho srdci bylo něco, co se Bohu nelíbilo.
Zachariáše usvědčila opravdu mimořádná událost. Zjevil se mu anděl Gabriel. Řekl mu, že se mu narodí syn,
ale řekl mu také, že oněmí, dokud se syn nenarodí. Proč? Zalekl se Zachariáš? Pochyboval? Nevíme, proč
slovům anděla nevěřil. Jen Bůh zná tajemství našeho srdce. Jen Bůh ví, co se v něm opravdu skrývá.
Občas se také v našich srdcích objevují pochybnosti, otázky. Někdy nechápeme různé věci, které třeba
prožívají naši rodiče. Nechápeme to, o čem mezi sebou mluví, občas nám řeknou: "Ty tomu teď nerozumíš.
Co si tehdy myslíme? Jak reagujeme?
Pan Bůh ví, co se skrývá v lidském srdci, zná dokonce i naše největší tajemství a nejtěžší problémy.
Nebojme se mu otevřít své srdce, dnes i každý den, více jak Zachariáš, bez strachu. I když Bůh ví o
všem, pomoci může jen tam, kde mu člověk důvěřuje.

