Štvrtok 28. decembra 2017
Piesne: ES č. 63, 464
Text: Jer 31, 15 – 17
„15Takto vraví Hospodin: Čuj! V Ráme počuť nárek, prehorký plač. Ráchel oplakáva svojich
synov, nechce sa dať potešiť pre svojich synov, lebo ich niet. 16Takto vraví Hospodin: Zdrž
svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu - znie výrok Hospodinov vrátia sa z nepriateľskej krajiny; 17tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia na svoje
územie - vraví Hospodin.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Hospodin v tejto kapitole u proroka Jeremiáša hovorí o zmluve nového druhu. Zasľubuje
návrat z nepriateľského prostredia do domova. Boh plní svoje zasľúbenia a rád potešuje tých,
čo sú skrúšeného srdca. „V Ráme počuť nárek, prehorký plač. Ráchel oplakáva svojich synov,
nechce sa dať potešiť pre svojich synov, lebo ich niet,“ píše prorok. Tieto slová sú zároveň
naplnením proroctva, o ktorom čítame u evanjelistu Matúša 2, 18. Narodený Ježiš musel čeliť
priveľkému nebezpečenstvu smrti, pri ktorom kráľ Herodes krutým spôsobom zabíjal
maloleté deti v Betleheme. Jozef bol nútený utiecť do Egypta a tam ukryť svoju rodinu pred
krutovládcom. Ráchelin syn Jozef bol kvôli závisti svojich bratov predaný do Egypta.
V Egypte bol Mojžiš zachránený pred vraždou faraóna. Podobne ako Ježiš, tak i Mojžiš bol
uchránení. Ráchel v tomto proroctve nepredstavuje len reálnu matku svojich synov, ale
i pramatku Izraelcov, ktorí trpeli v babylonskom zajatí. Dnešný deň je v katolíckom kalendári
označený ako sviatok svätých neviniatok. I cez tento obraz môžeme vidieť, ako sa zlo nesie
celými dejinami a neobchádza nás ani v dnešných časoch. Zlou tvárou minulosti sú vojny,
detské križiacke výpravy, gulag a jeho krutý systém zatýkania a likvidácie nevinne zatknutých
osôb, či nehumánne experimenty a popravy miliónov nevinných ľudí. Toto zlo tvorí súčasť
nášho života. Nevyhneme sa mu ani v tejto dobe. Dejiny sa neustále opakujú i napriek tomu,
že civilizácia je múdrejšia, zrelšia, humánnejšia. Necháme sa oklamať, že takí nie sme, že
predsa nežijeme v starom, barbarskom svete. Necháme sa klamať, keď si myslíme, že zlo už
medzi nami v takej miere nie je. Rozvracia, pomaly ničí a vnáša nesmierne veľa klamstva do
nás samých. Toto je naše otroctvo, je to náš Egypt, je to náš Babylon. Z tohto otroctva nás
túži Boh vyviesť. On zasľubuje návrat z nepriateľskej krajiny, návrat z rúk nepriateľa,
zasľubuje nový život. „Zdrž svoj hlas od svojho plaču a svoje oči od sĺz,“ vraví Pán. On ťa
chráni, aby si horko nenariekal nad tým, čo On už dávno vybojoval. Zasľubuje novú radosť,
keď zlo stratí svoju moc, nebude viac náreku nad tým, čo bolo dosiaľ bolestné. K tejto nádeji
pripoj svoje srdce aj ty, nech nielen rozum to vie, lež verí i tvoja duša, že Boh plní svoje
zasľúbenia. Amen.
Modlitba:
Hospodine, náš Pane, ďakujeme, že nás nenecháš v údolí plaču dlho nariekať. Vidíš našu
ľudskú slabosť, a preto rád dávaš nádej, aby sme Ťa mohli zvelebovať. Príď aj do našej tmy,
osvetli ju Duchom Svätým, aby sme viac neboli otrokmi hriechu v moci nepriateľa. Urob
z nás nových ľudí, plných dôvery a radosti, lebo Ty plníš zasľúbenia. Amen.
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