5. roráty (8. prosince) BUĎ ZDRÁVA, MILOSTÍ PLNÁ
Gn 3,9-15.20 Cos to udělala;
Lk 1,26-38 Buď zdráva milostí plná
Děti dostanou postavu Panny Marie
Náš advent je vlastně takovým pozorováním, jak Duch Svatý působí
v jednotlivých postavách bible. Dnes se zaměřujeme na dvě ženy:
Pannu Marii a Evu. Heslem našeho adventu je: „Jsme naplnění
Duchem Svatým.“
Podívejme se na adventní lampičku. Čím čistější sklo, tím více světla.
Čím špinavější, tím méně světla.
Eva byla původně ženou, které ze srdce zářil Bůh. Byla plná Ducha
Svatého. Jenže Eva zhřešila tím, že více věřila ďáblově lži, něž Bohu.
"Cos to udělala?," ptá se jí Bůh, aby si uvědomila, jak se věci seběhli.
Eva si uvědomuje, že do svého hříchu zapojila i Adama. Tak vlastně zhřešilo celé lidstvo, víc už jich na zemi
vlastně nebylo. Duch Svatý byl tak člověkem odmítnut. Proto se mezi lidmi dodnes dějí škaredé věci a proto
je na zemi utrpení i smrt.
Bůh však slíbil, že všechno bude napraveno, tím, že vláda hříchu bude zlomena: Ustanovuji nepřátelství
mezi hadem a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Potomstvo té ženy rozdrtí hadovi hlavu, had vsak
tomu potomstvu rozdrtí patu.
Tou slíbenou ženou je Panna Maria a její potomstvo to je Ježíš, ale také i my - Církev.
Bůh sám je čistým světlem, jako oheň hořící třeba v adventní lampě. Aby mohl vstoupit neporušeně do
tohoto světa, aby nás zachránil, očistil si jednu z dcer Eviných, tedy Pannu Marii, tak že ona už od narození
byla bez hříchu a tedy také plná Ducha Svatého. Zvolil si prostě takovouto cestu k naší spáse.
Proto ji anděl zdraví: Zdrávas Maria, milostí plná. Proto, když poté přišla k tetě Alžbětě, která čekala
miminko, a pozdravila ji plná Ducha Svatého, miminko se radostí pohnulo v lůně její tety. A Alžběta zvolala:
Požehnaná ty mezi ženami. A sama Maria si byla stále více vědoma, jak je plná Ducha Svatého, když
radostně zvolala: Učinil mi veliké věci ten, který je mocný.
Eva se stala temnou lampou. Maria naopak lampou, která ani v nejmenším nezastiňuje Boha. Díky jejímu
Synu Ježíši můžeme i my lidé být také znovu takoví. Za to dnes chválíme Boha, protože k témuž zve i nás.
Člověk plný Ducha Svatého přetéká radostí, dobrotou, láskou, pokojem, říkáme, že jenom září. Prosme denně
Ducha Svatého, abychom byli stále více jeho plni. Můžeme prosit i Pannu Marii, aby se za nás v tomto smyslu
modlila. Chceme být přece naplnění Duchem Svatým.

