Dnes si připomínáme svátek Svatých Mláďátek
betlémských, dětí zabitých králem Herodem,
který nesnesl, aby se rozšířila pověst o nově
narozeném králi v Betlémě. V evangelijním
vyprávění sv. Matouše stojí za povšimnutí dvě
osoby: Svatý Josef a král Herodes Veliký.
Svatý Josef je muž, který se zříká manželského
života a respektuje Boží plány s Pannou Marií,
jeho snoubenkou a jejím dítětem Ježíšem.
O Marii stará aniž by se dotkl jejího panenství,
její dítě přijímá za své a vychová z něho muže
a tesařského řemeslníka. Pro tento život se
svatý Josef rozhodl, protože naslouchal Bohu
a dokázal rozlišit jeho hlas.
Herodes Veliký byl mužem úspěšným
v politice, ale zároveň mužem sžíraným
strachem. Trpěl stále obavami, že mu seberou
moc, kterou získal z rukou Římanů. Stavěl
ohromné pevnosti známé dodnes svou
nedobytností, jednou z nich je Masada
u Mrtvého moře, kde chtěl žít zabezpečen před
případnými nepřáteli. Když mu na mysl přišlo,
že by jeho synové mohli převzít vládu, nechal
vyvraždit skoro celou svou rodinu. Příběh o vyvraždění betlémských dětí tak zapadá do mozaiky jeho života.
Kde byl Josef, vládlo bezpečí a klid, kde Herodes, teror, strach a smrt. Josef naslouchal Bohu a skrze svého
chráněnce, Ježíše, vnesl do světa ohromné požehnání. Herodes naslouchal svému strachu, kterým byl
paralyzovaný, protože byl otrokem toho, kdo strachem, hrůzou a zlem vládne, totiž satanovi.
Ježíš Kristus, kterého Josef jako malého chlapce chránil, přinesl všem lidem dar svobody od ještě hroznější
tyranie, než byla tyranie Herodova, totiž tyranie, do níž lidé upadli skrze hřích, totiž tyranie ďáblovy. Apoštol
Jan vpravdě říká, že zhřešili všichni, a kdo by říkal, že nehřeší a tak Krista nepotřebuje, ani jeho vykoupení,
je lhář a dělá z Boha lháře. Naopak apoštol Jan učí, že kdo si hřích přizná, může se obrátit ke Kristu, který
člověka moci hříchu a tím i satanova vysvobodí.
Každý člověk, byť i v lidských očích dobrý, potřebuje smýt hříchy svého života. Každý potřebuje být Kristem
vytržený z moci zla a přijmout z jeho rukou spásu. Jejím přijetím vnášíme do svého života i do života všech
kolem nás to, co vnesl svatý Josef ve spojení s Krisem, nesmírné Boží požehnání.

