
21. 11. 2021 – Poslední neděle církevního roku    čtení Izaj. 43,1-13

Co je lepší? Začátek nebo konec?       
 „Lepší je, když něco končí, než když to začíná;“   Kazatel 7, 8a

1. Minulost
Tento verš může poskytnout úlevu od prožívaných zklamání. Možná je nám líto, že
jsme nevyužili tolik příležitostí, které nám Bůh dal. Určitě litujeme chyb, které jsme
udělali. Zklamání jsou bolestivá. Jsou lidé, pro které je těžké se shodnout na tom, že
konec je lepší než začátek. Tento verš jim může pomoci uvědomit si, že zklamání
musí zůstat v minulosti. Tolik lidí říká: Ale čas letí rychle!
Nebo bychom možná chtěli ten čas prožít znovu? Možná bychom chtěli ještě něco
opravit(změnit)?
Kazatel 7,10 - Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré
klást. („Jak to, že staré časy byly lepší než současnost? Protože to není moudrá
otázka.")  Není  moudré  sedět  v  historii,  protože  historii  nelze  změnit.  Opravdu
bychom  chtěli  znovu  studovat  lekce,  které  nám  Bůh  dával?  Opravdu  jsme  se
nedozvěděli(nenaučili),  co Bůh chtěl? Opravdu chceme opakovat ročník na Jeho
škole? Asi se nechceme vracet do minulosti. Jsme osvobozeni od minulosti!

2. Budoucnost
„Lepší  konec  věci  než  začátek...“  Tento  verš  nám  pomáhá  s  ohledem  na
budoucnost. Jsou lidé, kteří doufají, že budou moci začít znovu a přemýšlejí, zda
bude konec opravdu lepší? Když slunce zapadne, myslíme na jeho návrat. A když
se schová za mraky, víme, že se znovu objeví. Pokud v průběhu let zažijeme těžké
chvíle, neměli bychom zoufat. Boží slunce se bude znovu usmívat! Tento verš je
příslibem na příští rok (i ten církevní). Bůh nesestoupil ze svého trůnu! Slíbil Izraeli:
"Já  sám přece  vím,  jak  o  vás  přemýšlím,  praví  Hospodin.  Mám v  úmyslu  váš
prospěch(pokoji),  a  ne  neštěstí;  chci  vám  dát  budoucnost  a  naději."  (Jeremiáš
29:11).
Josef byl svými bratry prodán do otroctví. Poté byl křivě obviněn a uvržen do vězení.
Nakonec se na něj zapomnělo! Bylo to nejtěžší období v jeho životě. Ale nikdy by
nebyl vychován k velké důstojnosti, kdyby to ponížení nepřežil. Musíme být taveni,
jako zlato taví zlatník. Když zažíváme potíže a hledíme do budoucnosti se strachem,
vezměme si tento verš: "Lepší je konec věci než její začátek..."

3. Současnost
"Lepší je konec věci než její začátek..." Tento verš může povzbudit větší důvěru v
Boha.  Minulost  nelze  změnit,  budoucnost  neznáme.  Musíme  čelit  výzvám toho,
čemu se říká „dnes“.  Duch naší  doby nás nutí  spěchat.  Musíme mít  všechno a
musíme to mít nejlépe okamžitě. Záleží nám na pragmatické spokojenosti. Ale Bůh
říká, že bychom měli očekávat věci v Božím čase. Izajáš napsal: "Ale ti, kdo doufají
v Hospodina, získávají sílu, vznášejí se na křídlech jako orli, běží a neomdlévají,
jdou a nezastavují  se." (Izajáš 40,31). V očekávání se učíme spoléhat na Pána.



Věřící  znají  svůj  konec  (svůj  cíl)  a  vědí,  že  to  bude  lepší  než  to,  čím  právě
procházejí. Apoštol Pavel napsal: „Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají
srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.“ (Římanům 8,18).
Mysleme  na  svého  Spasitele,  Vůdce  a  Dokonávátele  naší  víry.  Byl  odmítnut,
přehlížen, a nakonec zavražděn a nyní je oslavován v nebi. Pavel napsal Římanům:
"Jestliže zemřeme s Kristem, věříme, že s ním budeme také žít." (Římanům 6,8).
Jsme  velmi  tady  povzbuzování,  abychom  trpělivě  snášeli  těžké  časy,  kterými
procházíme. Čeká nás oslava(sláva). Vezměme si například o uhlí skrytém v zemi.
Pouze  těžká  váha  dokáže  přeměnit  obyčejné  uhlí  na  diamant.  Proces  uvedení
diamantu do jeho prvotřídního stavu vyžaduje mnoho utrpení. Pokud je to součástí
našich životů, pak si musíme pamatovat, že Pánu Bohu jde o diamanty.

4. Bez začátku není konec!
Pokud platí, že „Lepší je konec věci než její začátek...“, pak musí existovat začátek.
Není konce bez začátku! Co nezačalo, nelze dokončit. Pokud hříšník nezačal nový
život s Pánem Ježíšem, není možné, aby svou cestu dokončil. Kdo se nepostaví na
startovní  čáru,  nedojede  do  cíle.  Pokud  jsi  nezačal  žít  s  Bohem,  nemáš  šanci
dokončit svůj život v nebi.
Když skončí tento rok, je nejlepší čas přemýšlet o tom, jak ho ukončujeme? Jeden
rok bude náš poslední. Nějaká vteřina bude naše poslední. Kdokoli začal s Bohem,
jeho budoucnost může být jen lepší než jeho minulost a přítomnost.
Verš „Lepší je konec věci než její začátek...“ se netýká těch, kdo nedůvěřovali Bohu,
protože takoví lidé ještě neměli začátek. Aby byl konec lepší, musíte mít začátek. Je
to zřejmé a logické.

(apka)Aplikace
Minulost je historie, budoucnost je tajemství, ale Bůh nám ten okamžik dává nyní.
Tento darovaný čas, který nám dal Bůh, je příležitostí k novému začátku pro ty, kteří
se ještě neobrátili k Pánu Ježíši a neodvrátili se od svého hříchu. Toto je okamžik
zúčtování sama sebe před Bohem!
Na Nový advent s Ježíšem, proč ne? On je začátek a konec! Alfa a Omega!


