8. roráty (13. prosince) TI, KTEŘÍ DŮVĚŘUJÍ PÁNU,
ZÍSKAJÍ ZPĚT SÍLU
Iz 40,25-31 Zdvihněte své oči k výšinám a pohleďte, kdo je
stvořil...ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli
dostávají křídla.
Mt 11,28-30 Pojďte ke mně vsichni, kdo se namáháte... Mé jho
netlačí a břemeno netíží.
Postava proroka Izaiáše
Proroci mají zvláštní úděl a podobají se sportovcům. Dělají
většinou úplný opak toho, co většina lidí, podobně i sportovci.
Takový mladý sportovec, když většina lidí ráno spí, on už
vstává a jde na trénink ještě před školou. Když většina lidí má
svou pohodičku, on tvrdě trénuje. Když většina lidí mlsá
hlouposti, on jí zdravě.
Prorok zase, když většina lidí má svou pohodičku a při ní
zapomenou na Boha, tak on vedený Duchem Svatým denně vstává dřív k modlitbě a s modlitbou večer usíná.
Čte Boží slovo a tak lépe vnímá skryté nebezpečí a včas lidi varuje, že díky pohodičce zapomenou na Boha.
Lidé sledují úspěchy sportovce většinou z pohodlí u televize, najdou se však i někteří, kdo se sportem také
nadchnou.
Když se lidé vlivem toho, že zapomněli na Pána Boha, dostanou do těžkých a tíživých situací a jsou celí
smutní, jak je tomu v dějinách Izraele, a nemají chuť už dál žít, tehdy proroci opět vedeni Duchem Svatým
povzbuzují svůj lid, aby vydržel a důvěřoval Bohu. Ti, kteří se jimi nadchnou pro Boha, jsou zachráněni.
Aby sportovec vydržel každodenní namáhavé tréninky, musí dobře jist.
Aby prorok mohl vést lidi k Bohu, i on musí denně čerpat od Boha moudrost a sílu.
To my nyní čerpáme denně na rorátech.
Bez čerpání od Pána Ježíše bychom se podobali sportovci, který sice uběhl velkou část maratonu, ale protože
cestou se ani nikde neobčerstvil, kousek před cílem potom vysílením padl a do cíle by nedoběhl.
Jeden mladý sportovec chodí skoro každý den ráno před školou na tréninky. Jsou velmi náročné a je po nich
dost vyčerpán. Proto mu maminka každé ráno dává velkou svačinu, aby doplnil energii ještě poté několikrát
denně. Je dobrým, protože umí jak sportovat, tak i čerpat sílu.
To bychom se měli od něho naučit, protože jsme se každý z nás stali tím, kdo může zachraňovat Boží lid. Od
křtu jsme totiž každý z nás pomazáni Duchem Svatým na proroka.

