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     Milí bratři a sestry,

na Nový rok myslíváme - více než jindy - na budoucnost. Dá se to přirovnat k cestě
vlakem, kdy máme před sebou dalekou cestu. Máme o této cestě různé představy.
Svými myšlenkami můžeme tento vlak dokonce předbíhat. Ale všechno to nic nemění
na  cestě  samotné.  Na  takové  cestě  také  zažijeme  mnoho  překvapení  -  zážitků
příjemných i nepříjemných. Někteří  lidé snad ani na konečnou stanici  tohoto roku
nedojedou  a  budeme  se  s nimi  muset  loučit.  Někteří  svým  narozením  teprve
nasednou během této cesty. Nikdo z nás neví, kam až naše jízdenka platí, s kým se
budeme muset rozloučit a komu udělat místo. Na počátku takové daleké cesty se
sami  sebe ptáme:  Co když tento  můj  vlak  nepojede podle  mých představ,  nebo
dokonce nedojede?

     A tak stojíme na počátku tohoto nového roku nejen s těšením a radostným
očekáváním,  ale  také  s různými  obavami  a  v mnohé  nejistotě.  Možná,  že  někdo
z nás má přání docela skromné a přeje si jen, aby mu tento rok alespoň uchoval, co
mu bylo dopřáno mít v roce uplynulém. Přejeme si alespoň takové zdraví, jaké jsme
měli doposud, aby to s tím „covidem dobře dopadlo, abychom měli alespoň takový
pokoj a klid na světě, v jakém jsme směli žít, a alespoň takové životní podmínky, jaké
nás doposud obklopovaly. Je pravda, že člověk už je takový, že stále očekává něco
lepšího, příjemnějšího. Ale někdy je také potřebné, si uvědomit, že by vše mohlo být
daleko horší,  kdyby nás tento náš pomyslný vlak zavezl třeba do nějaké světové
bouře, katastrofy. Je to opravdu velké umění být šťastný a spokojený s tím, co mám.

     My křesťané však smíme i na počátku tohoto nového roku, stát vírou a ve víře.
Všechny lidské výpočty jsou velmi nejisté a právě tak nejisté a nezajištěné jsou i
naše plány. Avšak právě ve víře docházíme k požehnanému poznání, že tento svět
není vydán na pospas nějaké náhodě, ani moci nemilosrdného osudu; že běh tohoto
světa dokonce není v moci ani těch nejmocnějších lidí, ale že tento svět má svého
Pána, kterému všecko skutečně patří, a vše podléhá jeho správě. On to také je, který
maří a odzbrojuje i nejhorší a nejstrašnější lidské myšlení a záměry. Před ním jsou i
celé národy jen jako nádoby v rukou hrnčíře, o kterém mluví apoštol Pavel. Lidskou
pýchu,  domýšlivost,  velikášství  i  domnělou  slávu  může  Bůh,  náš  Pán,  rozbít  na
střepy.

     Slovo, které smíme číst v 2.knize Mojžíšově je veliké potěšení a důvod k jasnému
a nadějnému výhledu do příštích dnů: „Svým milosrdenstvím provázíš tento lid.“
Jako Boží lid smíme toto dnešní slovo vztáhnout na sebe. Pán Bůh je na této naší
cestě s námi. Bylo tomu tak doposud, bude nás tedy provázet i ve dnech příštích, ve
dnech, které jsou před námi. Nikdy nás nenechá samotné.



     Doprovod na své cestě potřebuje především ten, který se sám takové cesty leká a
cítí se nejistý. Jako Jeho lid a Jeho církev máme i my mnoho důvodů k nejrůznějším
obavám:  Obstojíme? Vytrváme? Nezklameme? Neodradí  nás obtíže,  které se na
naší cestě dostaví, od následování Krista? Je v tom, že nás Pán Bůh na naší cestě
životem  provází  dnes  vůbec  nějaká  výhoda?  Mnozí  lidé  v tom  dnes  vidí  spíše
nevýhodu a proto se raději jeho doprovodu zbavují.

     Člověk skutečně může jít celý svůj život sám a podle svého, jenže nakonec se
nejspíš dostaví poznání, že nikam nedošel, a všechno to, co je za ním se mu objeví
ve světle marnosti. Ten ale, který v Pána Boha věří, který na něj spoléhá, ten v tomto
Božím provázení bude vždy vidět veliké Boží dobrodiní - nejdu sám ve vlastní síle a
podle  vlastního  rozumu,  je  se  mnou  Bůh,  dívá  se  na  mne,  všecko  zná,  a  také
nemohu žít jen s ohledem na sebe, ale musím se vždy ptát, co tomu říká On. Je to
veliká věc mít na této cestě životem po boku Toho, s kým se mohu neustále radit, od
něhož se mohu stále  něčemu novému učit,  z koho si  mohu pro sebe brát  dobrý
příklad  a  kterému  mohu  všecko  svěřit  a  vše  vypovědět  -  své  starosti  a  bolesti.
Kterému  mohu  otevírat  své  srdce,  když  překypuje  radostí,  i  když  se  chvěje
v úzkostech a trápeních. Jeho doprovázení nám nemůže nic a nikdo nahradit. On
nás nikdy neopustí, jde s námi. Vždyť v Ježíši Kristu se nám dal poznat jako dobrý
Pastýř, který položil svou vlastní duši za ovce.

     Pán Bůh „provází svůj lid v milosrdenství“. Jeho vztah k nám je vztahem lásky
a porozumění. Neodvrací se od nás v našich proviněních, v nejrůznější bídě ani v
našich nemocech. Není Pánem bez srdce a jeho milosrdenství, nemá nic společného
s krutým a neúprosným osudem. On se nad námi slitovává a hýbe jím milosrdenství,
když vidí,  jak jsme všelijak ustrašení a nestateční,  bázliví  a neposlušní.  Není mu
jedno, když vidí, jak to máme my lidé na tomto světě kolikrát těžké, jaké ztráty nás
potkávají a jaká břemena musíme kolikrát nést.

     Často nám také rozumí jako jediný, mluví k našemu srdci tím nejpotěšitelnějším
slovem a ujišťuje nás o tom, že nás nic nemůže  „vytrhnout z  jeho rukou a z  jeho
lásky“. Jeho milosrdenství je v tom, že nám ukazuje, že všecky věci nám musí sloužit
ke spasení, ať už jsou - podle našeho soudu - dobré nebo zlé.

     A my jsme také lidem, který On „vykoupil“. V Ježíši Kristu se nás ujal a koupil si
nás za drahou cenu - za  prolitou krev svého Syna. To, co pro nás Bůh v Ježíši Kristu
udělal  a  podstoupil,  to  nám má  být  jistou  zárukou  i  pro  budoucnost.  Ten  Ježíš
Kristus, který sám sebe za nás obětoval a více než své vlastní tělo miloval nás, tento
Ježíš jde s námi, provází nás na všech cestách našeho pozemského putování. On
sám nám to říká:  „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Záleží mu na nás již proto, že jsme jej tak mnoho stáli. On nám to však nevyčítá, jen
nám to připomíná, abychom bez bázně hleděli před sebe jako jeho lid, jako ti, které si
On chrání a zachovává, navzdory všemu, co se na tomto světě děje.

     Připomíná nám to proto, abychom nezapomínali, že nejsme sami svoji, ale že
jsme „koupeni za mzdu“. Záleží Mu na nás více, než si myslíme, vždyť do nás již
předem  investoval  tolik  lásky!  Kdo  by  tedy  sahal  na  nás,  sahá  zároveň  na  něj
samotného. A to je vždy na pováženou. Nikdo proti němu nic nezmůže. A jde jen o
to, abychom byli  skutečně Jeho, a aby se v našem případě lidská ruka nepřítele
nestávala Jeho trestající rukou - za naši neposlušnost a provinění, jak tomu často
bývalo u lidu izraelského za Mojžíše i později.

     „Laskavě svůj lid povedeš.“ On je naším laskavým vůdcem, který nám neustále
ukazuje cestu - přesně tak, jak za to prosíme v té známé písni:  „Jezu rač ty sám,



cestu razit nám.“ Na něj máme stále hledět a podle jeho Slova máme orientovat svůj
každý krok. On jediný je vůdce, který nesvede, a který nezavede ke zlým koncům.
Nevede nás proto, aby využil naší důvěry, a měl z toho nějaký prospěch, má na srdci
naše dobré. Vede nás pryč od toho, co je zlé a snaží se nás držet při tom, co je
dobré, spravedlivé a má trvalou hodnotu.

     Ať nás tedy nevede nikdo jiný a nic jiného než právě On sám. A my ať poslušně a
s důvěrou jdeme za ním. Cesta, po které vede On je úzká, ale za to vede do Života,
který nemůže přetrhnout ani smrt. On nikoho nevede proti jeho vlastní vůli, nikomu
nic nevnucuje, vede ve svobodě a lásce.

     A ovšem vede nás „ve své síle“ a v této síle nás povede i v příštích dnech. Na
své cestě všelijak umdléváme a klesáme. Často se přistihujeme při tom, že jsme bez
chuti a bez zájmu o život. Ledasco se nám zdá jako neúnosné a nepřekročitelné, ale
Bůh sám chce být naší silou a naší pomocí. Věřící lidé byli vždy zároveň lidmi veliké
vnitřní síly, která před ničím neuhýbala a nekapitulovala. Naopak druzí lidé museli
před touto silou víry kapitulovat. Právě ve spoléhající víře je nám lidem přítomná Boží
síla. Nezapomínejme na to, kdykoli bude umdlévat, vždyť: „To je to vítězství, které
přemáhá  svět,  vaše  víra“,  říká  apoštol  Jan.  A  jinde:  „Ne  silou  ani  mocí,  ale
Duchem mým, praví Hospodin.“ Taková je ta Jeho síla, která je zároveň i silou
naší.

     A ještě: doprovázet nás chce  „ k příbytku své svatosti“. Kdo jde s Ním, ten
nejde bez cíle a jeho život není beze smyslu. Od samého počátku křesťané rádi
říkali,  že  jejich  pravá  vlast  není  zde,  ale  v nebesích.  Že  tady  „nemáme města
zůstávajícího,  ale  hledáme  onoho  budoucího“.  Také  tento  „příbytek  jeho
svatosti“ musí před námi stát jako skutečnost, jako něco, proč má lidský život smysl
- pro co má smysl třeba i trpět, pro co je potřebné žít v pravdě a v lásce.

     A tak vyznejme ještě v závěru: Pane, vroucně tě prosíme: „Provázej ve svém
milosrdenství  tento lid  (nás),  který  jsi  vykoupil,  laskavě jej  veď ve své síle
k příbytku své svatosti.“

                                                                                   Amen.


