4. roráty (7. prosince) JEDNAT VEDENI DUCHEM SV
Iz 26,1-6 pevné město spásy, pevné zásady
Mt 7,21.24-27 plni vůli Otcovu, dům na skále
Děti dostanou dnes symbol Ducha Svatého - holubici.
„Jsme naplněni Duchem Svatým“ je heslem letošního adventu.
Symbolem Ducha Svatého je v bibli také holubice. Setkali jsme se
s ní nejméně dvakrát. Když patriarcha Noe z korábu archy vypustil
holubici, ta se k němu poprvé vrátila, protože ještě nemohla nikde
přistát, všude byla voda. Když ji vypustil po týdnu zase, vrátila se
sice opět, ale přinesla v zobáčku větvičku olivy, když ji vypustil po
dalším týdnu potřetí, holubice se již nevrátila. Pro Noeho to bylo
znamením, že má z archy vyjít a začít pracovat na zvelebování země
po potopě. Holubice mu ukázala směr: vyjdi z archy a začni pracovat.
Také, když Ježíš dospěl v muže a bylo mu třicet let, byl od Jana
pokřtěn. V tu chvíli byl svým nebeským Otcem uschopněn k práci na
spáse světa. Dostal dar Ducha Svatého ke svému poslání. V evangeliu čteme o této události, že v tu chvíli se
z nebe ozval hlas: „To je můj milovaný Syn.“ Hned poté Duch Svatý v podobě holubice na něho sestoupil.
Poté Ježíš odešel do pouště veden Duchem, aby tam bojoval s ďáblem a začal své poslání.
Symbol holubice v letu je symbolem vydání se k práci, vybídnutí k činnosti. Aby tato činnost přinesla dobré
plody, je třeba s Duchem Svatým spolupracovat i nadále. Nejenom se nechat vybídnout k činnosti, ale také ji
při své činnosti stále sledovat, kam Duch Svatý dál vede náš život.
Prorok Izaiáš i Ježíš vedeni Duchem Svatým mluvili jeden o nepřemožitelných hradbách a druhý o domu
postaveném na skále, který odolá všem přírodním živlům. Když se necháme vybídnout k práci na Božím
království od Ducha Svatého a když budeme stále sledovat Ducha Svatého, jaký nám dál ukazuje směr, potom
stavíme jakoby pevný hrad s nepřemožitelnými hradbami, dům postavený na skále, který nic nezničí.
Prorok Izaiáš říká, že tou pevnou hradbou je to, že člověk doufá v Boha, to znamená stále k Bohu hledí a má
pevné zásady, to znamená, že poslouchá Boha. Potom: Jeho zásady jsou pevné...neboť doufal v tebe.
Ježíš říká, že nepřemožitelným domem s pevným základem ze skály je naslouchat jeho slovům a podle nich
jednat: Každý tedy, kdo tato má slova slyší a jedná podle nich, podobá se rozvážnému muži, který
postavil svůj dům na skále.
Aby se náš život stal zásadovým a pevným jako hradba, nebo dům na skále, je třeba nejdříve slyšet a přemýšlet
o Božím slově, co k nám mluví Bůh - Duch Svatý. Potom podle tohoto jednejme a povede náš nepřemožitelný
a nejmocnější Bůh: Otec, Syn i Duch Svatý.

