






1. zachariáš a alžběta (lukáš 1,5–25)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své 
milosrdenství mi neodepřel. (Ž 66,20)

Muž jménem Zachariáš byl knězem v jeruzalémském chrámu. Zacha-
riáš měl ženu Alžbětu. Zachariáš i Alžběta byli spravedliví před Bohem, 
plnili všechna přikázání a nařízení daná Izraeli. Alžběta však byla ne-
plodná. Neměla děti.

Jednoho dne se vydal Zachariáš do Jeruzaléma, protože měl službu 
v chrámu. V této službě se kněží střídali. Na Zachariáše padl los, který 
jej určil pro největší službu: přinést oběť do svatyně Hospodinovy. Po-
modlit se za celý Boží lid.

Lid se shromáždil před svatyní na nádvoří před chrámem. Lid čekal 
od kněze požehnání. Byla to veliká služba. Sloužit Pánu Bohu, lidu iz-
raelskému byla veliká čest. Všichni kněží s dychtivostí čekali, na koho 
padne los.

Zachariáš připravil, co bylo třeba pro oběť a modlitby. Vstoupil do 
svatyně k oltáři. Zapálil kadidlo a počal se modlit. Lid stál shromážděn 
před chrámem.

Když se Zachariáš modlil, tu po pravé straně oltáře stál anděl Páně. 
Na Zachariáše padla bázeň a třásl se po celém těle. „Neboj se Zacha-
riáši, tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna 
a dáš mu jméno Jan. Bude veliký před lidmi i před Bohem. Bude slou-
žit svému lidu jako Eliáš. Připraví Hospodinův lid, aby byl pohotový, až 
přijde mezi ně samotný Bůh a přiblíží se království nebeské.“

Zachariáš si povzdechl: „Jak se to může stát? Já jsem stařec a moje 
žena zestárla se mnou a je také stařena. Již nemůžeme mít děti.“ „Oně-
míš Zachariáši, cožpak Sára nebyla také stará, a přesto měla děti, což-
pak Anna nebyla neplodná. To jsi všechno zapomněl, že u Pána Boha to, 
co je nemožné, není překážkou. Já jsem anděl Gabriel, který stojí před 
Bohem, byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil tuto radost-
nou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poně-
vadž jsi neuvěřil mým slovům.“

Zachariáš se dlouho nevracel ze svatyně a lid znejistěl. Co se při-
hodilo? Když Zachariáš vyšel, chtěl promluvit, ale v jeho hrdle nebylo 
hlasu. Naznačil tedy lidu, že měl vidění.

A skutečně! Hospodin se nad Alžbětou slitoval a splnil, co slíbil. Jeho 
žena otěhotněla. Tajila před ostatními tuto novinu a ve svém srdci se 
radovala. Řekla: „Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, 
aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi.“

Za nějaký čas se narodil syn. Zachariáš s Alžbětou mu dali jméno 
Jan, to znamená, Bůh se smiloval.

Slova: Svatyně, kněz, spravedlivý/á před Bohem

Zamyšlení: Kdo ve Starém zákoně dlouho čekal, než se dočkal 
narození syna? Plní Pán Bůh své sliby? Plní Pán Bůh sliby, jak my 
chceme, nebo je to tajemství? Těší nás, když nakonec dostaneme 
to, co jsme dávno pokládali za nemožné, už se nám ztratila 
naděje? Dovedeme čekat, neztratit víru? Když nedostaneme to, 
co jsme si tolik přáli, jsme rozmrzelí a vyčítáme to Pánu Bohu?

Modlitba: Pane, Bože děkujeme ti, že nás slyšíš a vyslýcháš. 
Prosíme, dej, ať na tebe spoléháme a myslíme. Amen.

Neboj se Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena: Tvá 
manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. (L 1,3)
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