2. roráty (5. prosince) JEŽÍŠ ZAJÁSAL V D. SV.
Iz 11,1-10 mír mezi tvory, kteří si jsou nebezpeční
Lk 10,21-24 Ježíš jásá i v těžké situaci
„Jsme naplněni Duchem Svatým“ je heslem letošního adventu.
Po dobu adventu budeme sledovat postavy v textech Božího
slova, jak ony byly uschopněny Bohem skrze moc D. Sv.
Sledujeme, co D. Sv. dělá s člověkem, který ho přijal.
Dnes děti dostanou první postavičku do papírového betléma a to
zvířátka z proroctví Izaiáše.
Dnes jsme slyšeli o Ježíši, který byl plný D. Sv. jak zajásal.
Umíme i my zajásat? Zkuste to. Představte si, že Ježíš zajásal,
zkuste to ještě jednou i vy, když se setkal s odmítnutím. Duch
Svatý mu dával vědět, že všechno má pevně Bůh ve svých rukou
a tam nemusí být smutný, že byl odmítnut.
Také prorok Izaiáš hovořil dnes o neúspěchu, který přirovnal
k suchému pařezu bez života. Člověk by rád, aby se jeho život podobal košatému stromu, který nese dobré
ovoce. Stává se však i poměrně často, ze život se spíše podobá stromu skácenému, ze kterého zbyl jen suchý
pařez. Ovšem pro Boha každý takový neúspěch není ničím, s čím by nám nemohl pomoci. Pro Boha není
žádná překážka. Duch Svatý může způsobit, že i ze suchého pařezu může vzejít nový proutek naděje.
Proto i Ježíš zajásal, když ho lidé v některých městech odmítali brát vážně. Věděl, že je zde ještě jeho Otec
a Duch Svatý, který je mocnější jak všechny momentální neúspěchy.
Prorok Izaiáš prorokoval, že ten, kdo bude otevřený D. Sv. uvidí v životě zázraky. Použil obraz míru mezi
tvory, kteří si jsou vzájemně nebezpeční: „Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka,
tele a lvíče budou žrát spolu a bude je vodit malý chlapec. Kráva se bude psát s medvědicí (...) kojenec
si bude hrát nad dírou zmije.“
Stejně tak i Duch Svatý může způsobit, aby člověk neztratil radost, i když zažívá něco těžkého. Proto Ježíš
plný Ducha Svatého i přes neúspěch ... co? ZAJÁSAL.
Do betléma vložíme obraz zázraku míru mezi tvory, jako symbol toho, co i v našem životě může D. Sv. učinit.
Ducha Svatého nám slíbil Ježíš a posílá ho každému, kdo o něho stojí. Prožívejme letošní advent jako ti, kdo
touží Ducha Svatého nově přijmout. A nyní můžeme i my zajásat, protože Duch Svatý k nám už přišel ve
svátosti křtu. Hurá….

