Hod Boží vánoční

Rožnov, Střítež, 25.12.2012

Kazatel: Josef Hurta
Čtení:
Mt 2, 7 – 18
Text:
Jr 31, 15 – 17 Toto praví Hospodin: "V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její
synové už nejsou." Toto praví Hospodin: "Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí
z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.

Vánoční evangelium o narození Spasitele je plné radosti. Andělské zástupy velebí Boha, pastýři se klanějí
narozenému děťátku, mudrci přinášejí královské dary. A my také slavíme Vánoce jako svátky radosti. Říká se, že
Vánoce v sobě mají jakési zvláštní kouzlo. Ovšem kouzlo je iluze. A tak i ta vánoční radost je pro mnohé jen iluze.
Moc dobře si totiž uvědomujeme realitu tohoto světa. A nebývá to pohled příliš radostný.
Ani v tom biblickém vyprávění nemají všichni radost. Je tu i zlý, krutý král Herodes. A ten nám naši radost
kazí a vrhá na Ježíšovo narození stín smutku a úzkosti. Ano, andělé sice volají: narodil se vám Spasitel, radujte se!
Ale vzápětí slyšíme o neslýchaném masakru betlémských dětí. Herodes, z přízemních důvodů, jen aby se zbavil
domnělého soka, nechá povraždit všechny betlémské chlapce do stáří dvou let. Hrůzu tohoto šokujícího činu
šíleného vraha nezmírní ani fakt, že Betlém byla tenkrát malá vesnička a těch zabitých chlapců nebyly tisíce, jak se
někdy přehánělo, ale možná deset patnáct dětí. Jindy král Herodes konal mnohem větší masakry, při nichž teklo
daleko více krve. Ovšem smrt těch malých dětí velmi dobře ilustruje, do jakého světa se Ježíš narodil. Ten dnes
rozhodně není lepší, než byl tenkrát. Dnešní šílení vrahové jsou stejně tak schopni hrůzných činů, jakých jsme
svědky, když si pustíme zprávy ze světa.
Evangelista Matouš nám podobně jako smutné zpravodajství staví před oči nesmírné utrpení matek, jimž
lidská krutost vzala jejich děti. Co říci v takové chvíli? Jak potěšit? Je pochopitelné, že matky lacinou útěchu
odmítají. Evangelista píše: „Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'Hlas v Ráma je slyšet, pláč
a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.'“ Všimněte si v tomto verši jedné
drobnosti. Matouš se zde záměrně vyhýbá slůvku „aby“. Jindy, když cituje Starý zákon, říkává: „To se stalo, aby se
splnilo…“ Ale tady píše jen: „Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše“. Tzn. ty děti nemusely zemřít,
nebyla to jakási osudová nutnost, aby se splnil krutý Boží plán. To byla naopak protibožská reakce na Boží plán
spásy. Jak už to bývá, zcela nesmyslná. Ta připomínka Jeremiášova proroctví dobře ilustruje zlo ve světě, ale
nespokojuje se s pouhým konstatováním, že svět je zlý. Jedním dechem dodává: ten nářek matek je slyšet. Bůh ho
slyší a ví o něm. Jako krev Ábelova křičí ze země k Bohu krev všech lidských obětí. Bůh zná pláč matek, on zná
úděl lidských synů. On ví, jak je matce, když ztrácí svého syna, když ji o něj připravuje ten Zlý, a nemusí přitom ani
nikdo zemřít. Stačí, když nám děti odláká zlá touha, když podlehnou nástrahám zla. Zlo ve světě není žádná Boží
vůle. Ale Bůh to vidí a slyší. A právě proto, že o tom ví, a že mu to není lhostejné, posílá na svět Spasitele.
Pravda, v té chvíli, kdy byli vražděni betlémští chlapci, Bůh nezachraňoval, nezasáhnul či spíše zasáhnul
jakoby jen ve prospěch samotného Ježíše. Ale za třicet let přijde chvíle, kdy Bůh neušetří ani svého vlastního syna,
aby zachránil všechny ostatní, aby spasil celý svět.
Ten jeremiášovský citát, který evangelistovi vytanul na mysli v souvislosti se zrůdností lidských činů, není jen
konstatováním, jaké zlo je na světě, ale obsahuje i zmínku o naději, platící pro všechny, kteří se stali obětí lidského
hříchu a zla. Poslechněme si to celé: Toto praví Hospodin: "V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč.
Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou." Toto praví Hospodin: "Přestaň hlasitě
plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské
země. Je naděje pro tvé potomstvo; je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“
Sestry a bratři, realita tohoto světa, to je ten nářek a pláč. A do tohoto nářku zní zvěst o narozeném Spasiteli.
Jestliže Matoušovi, při psaní evangelia vytanul na mysli právě onen citát z Jeremiáše, bylo to asi také proto, že je
v něm obsažena ona naděje. A to je také důvod, proč Ježíš přišel na svět. Evangelium o Ježíši Kristu zvěstuje, že
pro toho, kdo jde cestou kříže, nemá smrt poslední slovo. Smrt není tečkou za životem člověka. Anděl Gabriel
zvěstuje o Kristu, že jeho království nebude konce. A Ježíš sám o sobě prohlašuje, že proto přišel na svět, aby
nikdo, kdo v něj věří, nezůstal ve tmě. „Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil,“ říká Ježíš. A apoštol
Pavel tvrdí: „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil
hříšníky.“
Důvod Kristova narození se lidem dnes ztrácí. Proto také leckdy nevědí, co si s Vánocemi počít. Křesťané
však oslavují Ježíšovo narození, protože Ježíš nám dává lidem naději. Jeho život v úzkém vztahu k nebeskému Otci,
život služebníka, který pomáhá a zachraňuje, neměl svou dohru na kříži, ale u prázdného hrobu. Otevřený Ježíšův
hrob naznačuje, že i naše budoucnost je otevřená. Otevřená až do věčnosti. Ta spása je naznačena už u Jeremiáše.
Tam se, popravdě řečeno, mluví o zajetí Izraelců a o naději na jejich návrat zpět do vlasti. Ale to samo o sobě je

předobrazem skutečnosti, která svým rozsahem daleko převyšuje izraelské národní zájmy. To proroctví je možno
vztáhnout na celý Boží lid, na všechny věřící po všem světě. Slovo o návratu synů do země, která je jejich pravou
vlastí, to je předzvěst Božího království, jež je pravým domovem všech Božích dětí. Tam spějí všichni, které si Pán
povolal, aby s ním byli na věky. Tam nacházejí domov betlémská neviňátka, tam dochází naplnění život těch, kteří
jej zasvětili narozenému Králi. Proto je ta zpráva, že se nám narodil Spasitel, radostnou zvěstí. Protože oznamuje, že
náš život má naději. Že nářek a pláč nejsou tím posledním, co nás čeká. Je tu Spasitel, a v něm je naděje, v něm je
život, v něm je světlo v temnotách. To světlo zazářilo před dvěma tisíciletími a září dodnes těm, kteří v něm nalezli
smysl svého života. Z něj čerpáme sílu, potěšení a pomoc v nouzi. Smíme žít z tohoto světla, smíme volně dýchat
díky naději, která z něj plyne. Smíme se sytit jeho životodárnou silou, smíme věřit a spolehnout se. Ta spása je tu
pro každého. Ježíš je Spasitelem všech lidí bez rozdílu. Opravdu stačí jen vírou přijmout ten nebeský dar.
Vztáhnout po něm ruce, tak jako vztahujeme ruce po chlebu a po víně, které se nám zdarma dávají ve svátosti
Večeře Páně. Toto stolování s naším Spasitelem je radostnou hostinou na jeho oslavu. On sám nás zve těmito slovy:
„Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi, a já vám dám odpočinout.“ A tak pojďme do toho pomyslného Betléma
radovat se z narození Spasitele a radostně vyznávat svoji víru v něho.
Přímluvná modlitba: Milostivý Otče, dej své církvi, aby si ničím nedala přehlušit radost z tvé lásky. Ať v ní stále zní radostná
zvěst o tvém Synu, který se narodil jako bezmocné dítě. Způsob, ať tato zvěst potěšuje nás i všecky, kdo se cítí bezmocní ve svém stáří,
v opuštěnosti, v nemocech. / Prosíme tě, ať vánoční evangelium nachází nová a nová srdce, která by byla ochotna mu naslouchat
a nechat se proměnit k novému životu, k životu s tebou. / Myslíme na všechny naše blízké, s nimiž nemůžeme tyto svátky slavit
pohromadě. Požehnej jim právě tam, kde jsou a stůj při nich. / Myslíme na ty, kteří nemají žádné Vánoce, protože trpí válkou,
hladem a bídou nebo nemají nikoho blízkého, s kým by sdíleli vánoční radost. / Víme, že tobě není lhostejná bída tohoto světa.
Prosíme tě, potěš všechny, kdo prožívají tyto svátky ve smutku ze ztráty někoho blízkého, ve sklíčenosti a strachu o budoucnost,
v beznaději a rezignaci. Dej, ať i jim zazáří betlémská hvězda naděje. Dej, ať všichni nalezneme pokoj v tobě. Amen.

