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     Milí bratři a sestry,

poslední den v roce vypadá stejně jako každý jiný, nic zvláštního se neděje. Sněží
nebo nesněží,  slunce  tak,  jak  ráno  vyjde  tak  zas  večer  zapadne.  Lidé  chodí  po
ulicích,  snad,  trochu rychleji  než obvykle s  plnými nákupními taškami,  ze kterých
vystrkují svá zazátkovaná hrdla vína nebo likéry různých druhů a názvů. Ale jinak nic
zvláštního. Je to všední, pracovní den, jako každý jiný.

     Ale večer a zvláště když se blíží půlnoc, jakoby vše ožilo. Světlice a dělobuchy
(které  tu  a  tam  utrhnou  nějaké  prsty)  rachotí  do  noci,  z  přeplněných  výčepů  a
restaurací  se  ozývá hudba zpěv a smích,  mnoho opilých  lidí  hledá své příbytky.
Televize nebo rozhlasové přijímače vyluzují ještě dlouho po půlnoci směsici různých
zvuků. Tento den prostě není jako každý jiný. Je zvláštní, má tu výsadu, že je posled-
ním v roce.

     Ale proč tolik hluku a křiku? Možná, že u samého základu tohoto rušného večera
je lidská bázeň. Potřebujeme udělat hluk, abychom se nebáli. Když jde někdo lesem
za setmění, píská si, aby se nebál. Naše veselí má přehlušit obavy a strach. Stojíme
před novým časovým údobím. To, co máme za sebou, to již známe, nemůže nás to
ohrozit. To, co je před námi neznáme. Nevíme, co příští  rok přinese. Optimistů je
mezi  námi  málo  a  než  v  pesimismu  ztrácet  náladu,  raději  se  hlučně  bavit  a
zapomenout.

     I Izraelský lid má mnoho za sebou a ještě více toho má před sebou. Všech pět
knih Mojžíšových hovoří  o jejich tažení  pouští.  Mohli  bychom je nazvat zoufalými
Izraelskými poutníky. Čtyřicet let chodí po poušti, v obavách a strachu o život. Nohy
se stále boří do písku, unavení, žízniví, otrávení. Země, kterou jím Bůh zaslíbil a do
které je - skrze Mojžíše - má zavést, se stále neobjevovala a když již byla na dosah
ruky a zdálo se, že již to dlouho trvat nebude a budou moci do ní vstoupit a zabydlet
se, pokazí si tuto radostnou naději svou vlastní neposlušností. A jsou opět vedeni do
pouště. Kolik útrap a těžkostí se přehnalo nad životem každého poutníka. Ani se jim
nedivíme, že tolik reptali a že si přáli raději nadosmrti sloužit - otročit egyptskému
faraonovi,  než  jít  do  nějaké  země,  která  pro  ně  byla  stále  jakousi  vidinou,  fata
morgánou, než skutečností.

     Tam v Egyptě měli plné hrnce masa, o kterých věděli, že zítra je dostanou opět.
Zde na poušti žijí z ruky do úst. Manna se jim už protiví a maso, které jim v podobě
křepelek přeletí nad hlavou a kterého si mohou nachytat opět pouze tolik, co sní za
jeden den, je jen jednou za čas. O zítřejší jídelníček se opět postará ten kdo je vyvedl



ze země Egyptské z domu služby. Ovšem, nepřátel, kteří je napadají a chtěli by je
vyhladit, protože se pro ně stávají možným nebezpečím je stále dostatek.

     A tak se jim opravdu nedivíme, že tolik reptali, vzdychali a naříkali, vždyť to byli
lidé jako my. Nám někdy stačí velni málo a vyvede nás to z míry, co potom měli dělat
tito lidé? Toužili také po nějakých hmatatelných jistotách, které by se jim nesypaly
mezi prsty tak jako písek, kterého už měli plné zuby.

     Vyrobili si tedy ze zlatých šperků, které mezi sebou sebrali, odlitek zlatého telete a
začali kolem něho výskat, jásat a tancovat. Hluk, který při této oslavě nadělali bude
asi podobný tomu, který se bude ozývat dnes z mnohých zábavných podniků. Ale v
pozadí stojí opět strach, Mojžíš se z hory nevrací, neví, co je čeká v dalších dnech,
co přinese budoucnost.  A tak alespoň na chvíli  hmatatelná jistota:  „Toto je bůh,
který tě vyvedl ze země egyptské“.

     Když ale odhlédneme od všech těch bludných cest, kterými se v neposlušnosti
vydávali a falešných jistot, které si vybudovali a pohlédneme do Písma, čteme tam o
jistotě,  kterou jim Bůh, Hospodin zástupů, připravil:  „Hospodin šel před nimi ve
dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak
jim svítil, že mohli jit ve dne i v noci.“ Izraelští poutníci nešli sami. Toto byla pro
Izraelský národ jistota, která navzdory vší neposlušnosti a tvrdohlavosti jim nebyla
vzata. Ano, stihl je na poušti za neposlušnost mnohý trest, jak by Bůh netrestal tento
lid „tvrdé šíje“, když mařili všechny jeho plány. Ukázal jim také, že neposlušnost se
nevyplácí, z hranic zaslíbená země se museli vrátit. Ale své vedení jim Bůh nevzal,
oblakový sloup ve dne se neztratil, ani ohnivý sloup v noci nezhasl, provázel je stále.
A když večer na některém místě zastavil, bylo to pro lid znamením, že se mají také
zastavit,  utábořit  se a ulehnout k odpočinku. Lid spal, ale ohnivý sloup - znamení
Boží přítomnosti a ochrany - zářil do noci.

     Vidíme-li ten ohnivý nebo oblakový sloup, musíme si říct, jak velikou trpělivost měl
Bůh se svým nevěrným lidem a jak je člověk svým myšlením od myšlení Božího
odlišný. Naším řešením by bylo po první neposlušnosti lidu, po prvním reptání: „Když
se vám mé vedení nelíbí, tak si raďte sami“, sloup rozptýlit a uhasit. Ale Boží řešení
je  naštěstí  jiné,  nejde  cestou  člověka.  Bůh  je  přítomen,  je  uprostřed  navzdory
veškeré neposlušnosti a předchází svůj lid.

     Ani my, když se díváme na odcházející rok nemůžeme říci, že nás Pán Bůh
nevedl. On s námi byl. Byl v našem soukromém životě a záleželo jen na naší důvěře
v něj, abychom jeho vedení ve svém vlastním životě pozorovali, aby se on sám při
nás a v našem životě mohl projevit. Ale on byl také v našem společném, sborovém
životě. A my jsme se dnešního večera shromáždili, abychom mu za tuto jeho lásku
poděkovali.

     Mohli jsme se, jako sbor, scházet, můžeme se mít navzájem rádi, být si blízko,
rozumět si. Mnoho jsme toho za ten uplynulý rok od Pána Boha přijali a byli bychom
slepí kdybychom s tím nevyjádřili svůj souhlas. Je to jistě tak. Neradi se loučíme se
Starým rokem, je to také potvrzení toho, že jsme opět o rok starší. Ale stojíme na
prahu roku Nového. Izraelský národ Pán Bůh předcházel, znamení Boží přítomnosti
od něj neodstoupilo. Ani my nevstupujeme do Nového roku sami, věříme, že i nás



náš Pán povede. Budeme potřebovat mnoho síly, odvahy, trpělivosti, očekávání na
Boha, pokoje, radosti. Pán Bůh však nebude služebníčkem našich přání. On je Bůh,
jeho cesty se liší od cest a přání našich. Můžeme však věřit, že jeho cesty s námi
jsou těmi nejlepšími.

     Nereptejme, nevyčítejme, nechtějme vnutit Pánu Bohu svou vůli. Ti, kteří reptali,
do  země  zaslíbené  nedošli.  V  důvěře  a  pokoře  se  Pánu  Bohu  odevzdejme  a
spolehněme se na jeho cesty a vedení a „jeho milosrdenství od nás neodstoupí“,
jak říká žalmista.  I  my jsme poutníky, podobnými těm Izraelským, lidmi na cestě.
Putujeme do země, která nám byla přislíbena a je nám také dáno procházet mnohou
nepohodou, životními krizemi, bídou, úzkostí. A cesta se stává obtížnější, jestliže nás
doprovází nedůvěra k Božímu vedení. Mnohé v životě si  komplikujeme a pak nás
přepadá malomyslnost, slábneme a Boží nepřítel slaví vrch, chtěli bychom se vrátit
ke svým jistotám, k  „plným hrncům masa“,  přestává nás nějaká  „zaslíbená země“
zajímat,  zdá  se  nám  příliš  daleko.  Jestliže  se  naše  nitro  nachází  v  tomto
rozpoložení, pak smíme vědět, že ani v této chvíli Bůh od nás neodstoupil, ale je s
námi.

     V Ježíši Kristu je nám každému nablízku, je vedle nás a tak se nemusíme bát.
Budoucnost s Ježíšem Kristem je vždy nadějná. Bez něj postrádá každé naděje a
budeme žít z ruky do úst. Ale s Ježíšem Kristem se budoucnosti bát nemusíme. Je
naším světlem, půjdeme-li  za ním, nebudeme bloudit  tmou, nebudeme klopýtat  a
padat přes překážky, člověk, který jde za tmavé noci hlubokým lesem, nevidí na krok,
klopýtá, padá přes překážky, vráží do stromů. Ale tu se k němu přidá druhý, který má
baterku a ma cestu mu posvítí. Změnila se cesta? Ne, překážky nezmizely, cesta je
stejná, ale vidíme na ni. Jak se jde hned lehčeji!

     Ježíš Kristus je naším světlem, „oblakovým“ i  „ohnivým sloupem“. On řekl:  „Já
jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě ale bude mít světlo
života“. Ano, to potřebujeme - světlo života. A v záři tohoto světla můžeme s nadějí,
radostně a bez bázně vstoupit do Nového roku. Ježíš Kristus je a jde s námi.

                                                                                                                             Amen.


