3. roráty (6. prosince) DÁVAT JAKO MIKULÁŠ
Iz 25,6-10 Bůh se postará o blaho člověka
Mt 15,29-37 Ježíš uzdravuje a dává pokrm
Připomeňme si heslo letošních rorátů: „Jsme naplněni
Duchem Svatým“
Dnes děti dostanou další postavičku do betléma a to trochu
netradičně sv. Mikuláše
Když čteme biblická čtení při mši, tak si všímat, jak se lidé
nechali vést Duchem Svatým a co všechno dobrého a
krásného skrze ně mohl učinit.
Prorok Izaiáš, jak jsme dnes četli, dostal vnuknutí, aby
předpověděl, jak Bůh zařídí, aby bylo lidem dobře:
vystrojí tučné
hody,
šťavnatá
jídla,
výborné
víno...nebude už nikdo plakat, protože Bůh sestře
poslední slzy
Lidé si často tento text vykládají, že toto bude platit až
jednou v nebi. Ale není to zcela pravda. Už Pán Ježíš tuto předpověď začal naplňovat. Veden Duchem Svatým
si všímal všech nemocných kolem sebe a mocí Ducha Svatého je uzravoval: chromé, slepé, zmrzačené,
němé. A nejen to. Duch Svatý mu dal i citlivé a vnímavé srdce. Všiml si, že lidé za ním jdou i daleké cesty
a jsou unavení a často nemají s sebou dost jídla, tak řekl: "Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se
mnou a nemají, co jíst." A tak Ježíš nejenom uzdravil nemocné, ale také všem dal jíst.
Pán Ježíš nám všem slíbil, že až on odejde, tak každý z nás, jeho učedníků dostane Ducha Svatého, tak jak ho
měl on. Duch Svatý dá každému stejně tak vnímavé srdce pro pomoc druhým a sílu druhým pomáhat. To, co
dělal Pán Ježíš, potom začali dělat i jeho učedníci: všímat si lidí, kteří potřebují pomoci a umět ji i pomoct.
Například Don Bosko se staral o chlapce na ulici, dal jim vzdělání, naučil je řemeslu, dal jim střechu nad
hlavou a také jim dal jíst, ač často neměl z čeho. Otec Pio ve 20. století měl dar uzdravovat nemocné.
Nemocných však bylo hodně a on věděl, že zde nebude navěky a tak jim aniž by měl peníze, vystavěl jednu
z nejmodernějších nemocnic v Itálii, kde lidé nemuseli platit za léčení. Matka Tereza se zase v Indii starala o
vážně nemocné, umírající a pohozené děti. Aniž by měla nějaké prostředky jim pomáhala a následovaly ji
mnohé dívky, aby i ony takto pomáhaly. Nakonec tato nenápadná žena bez prostředků přednášeli i v OSN a
dostalo Nobelovu cenu míru. V našich dějinách to byla sv. Anežka Česká, sv. Zdislava, kdo se starali o druhé.
A nakonec světec dnešního dne, sv. Mikuláš, byl také natolik plný Ducha Svatého, že mohl druhé uzdravovat
a druhým zázračně pomáhat.
Prosme i my každý den, abychom se i my stále více nechali vést Duchem Svatým, aby i skrze náš život se
mohlo naplňovat proroctví proroka Izaiáše: Bůh zařídí, aby bylo lidem dobře: vystrojí tučné hody, šťavnatá
jídla, výborné víno...nebude už nikdo plakat, protože Bůh sestře poslední slzy.

