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Milí bratři a sestry, 

 

 konec roku bývá už tradičně podnětem k přemýšlení nad tím, 

jaký byl rok, který právě končí. Připomínáme si události v životě 

společnosti i v životě osobním a také ve sboru a v církvi. 

Přemýšlíme o tom, co bylo důležité a co okrajové, co bylo 

přínosem a co ztrátou, co bylo dobré a co špatné. 

 Naše hodnocení mohou být do jisté míry různá. Záleží na 

tom z jakého úhlu se na tu kterou událost díváme a čím ji 

poměřujeme.  Samotná událost se jednomu může zdát dobrá a 

důležitá a druhému špatná či nicotná. Je to dáno tím, co v životě 

považujeme na důležité a smysluplné. A na co či na koho v životě 

spoléháme a k čemu upínáme svoji naději. 

 Na přelomu roku si také více uvědomujeme skutečnost času. 

Nestojíme na místě, ale náš život plyne v čase. Pohybujeme se od 

minulosti k budoucnosti. Vztah k času je vlastně jednou 

z nejdůležitějších životních hodnot. 

 Lidé, kteří v biblických dobách uctívali přírodu jako 

božskou, měli zato, že se všechno opakuje. Tak jako v přírodě. 

Není nic nového pod sluncem. Jistota a spása je v tom, co je dané, 

vyzkoušené a osvědčené. A tak se tito lidé obraceli do minulosti. Zde 

hledali smysl svého života. A až dodnes je hlavním znakem 

pohanství a nevíry hledat smysl života v tom, co již bylo. 

 Naopak lidé víry poznali, že Boží čas se nepohybuje v kruhu, 

ale rozvíjí se kupředu. Z pohledu víry je čas jako polopřímka 

orientovaná do budoucnosti. Hospodin, který stojí na počátku 

našeho času, nadále tvoří a připravuje pro člověka a celý svět nové 

věci. Smysl a naděje člověka není v tom, co bylo, ale naopak 

v tom,  co bude. Člověk víry se nemůže jen ohlížet zpět. To by pak 

dopadl jako Lotova žena. Strnul by jako solný sloup. Člověk víry 

tedy očekává a vyhlíží nové věci přicházející od Boha. 
 Zamysleme se tedy chvíli nad tím, nakolik je naše myšlení a 

náš život zaměřen na minulost a nakolik na budoucnost. U každého 

to bude asi trochu jiné. Jistě to také souvisí s věkem, okolnostmi a 

událostmi, které právě prožíváme. Je však nepochybné, že biblická 

víra je víra adventní. Je to víra očekávající na příchod nového. Je 

to víra očekávající na Boží budoucnost. 
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 Krásně je to vyjádřeno v jednom filmu, kde vypravěč hned na 

počátku  říká: „Co dnešek? Ten už byl. Ale zítřek – ten by mohl 

být.“ Pregnantně vyjádřená židovská orientace na budoucnost. 

 Události, o kterých slyšíme či které sami zakoušíme, nás 

staví před otázku, jaký mají vlastně smysl, co přinášejí a také, kdo 

za ně nese odpovědnost. Tyto otázky patří k těm v životě 

nejsložitějším a do jisté míry na ně není vyčerpávající odpověď. 

Přesto se lidé od pradávana na ně pokoušeli odpovědět. 

 Jedna o biblických odpovědí je ona třetí kapitola z knihy 

Kazatel. Říká se zde, že všechny události mají v životě své místo, 

svůj čas. Všechno, ať dobré či zlé, má svůj smysl, své poslání. Vše 

má své místo v Božím záměru se světem. To je výpověď víry. Není 

to ovšem názor, který by mohl sdílet každý člověk. Lidé nevěřící to 

zpravidla vidí jinak. Třeba takto: 

 1. Vše se děje zcela náhodně, bez jakékoli zákonitosti či 

příčiny. Člověk má prostě buď štěstí nebo má smůlu. Nad životem 

nemá smysl příliš mudrovat. Je třeba si co nejvíce užít to, co život 

člověku právě přináší. 

 2. Život má své zákony a příčiny, které není možné změnit. 

Všechno dění řídí osud. Vše je dopředu určeno. Člověk tak nemá 

žádnou svobodu pro své rozhodnutí. Vše je již dopředu dáno osudem. 

Nejrozumnější je tedy se s osudem smířit a odevzdaně přijímat, co 

čas přináší. 

 3. Člověk sám je strůjcem svého štěstí či neštěstí. Záleží jen 

na jeho úsilí, vzdělání a píli. Na člověku záleží, jak se dovede 

vyrovnávat s překážkami a jak je využít pro sebe. Na člověku záleží, 

zda se prosadí mezi ostatními. Zda bude úspěšný a bohatý, zda si 

uchová zdraví a zda se dožije vysokého věku. 

Biblické myšlení to ovšem vidí jinak. Dění v tomto světě i 

události v našem životě nejsou ani důsledkem slepé náhody ani 

daného osudu ani jen lidského snažení. Za vším děním ve světě i 

v osobním životě rozpoznává víra samotného Boha. On je 

Stvořitelem a počátkem všeho. Nejsme tedy vydáni napospas ani 

slepé náhodě ani neměnnému osudu ani nám samotným. Se světem i 

s námi osobně má Bůh svůj záměr. Bůh přináší do světa 

spravedlnost, milosrdenství a spásu. Biblický Bůh je také Bůh živý. 

Odpovídá na to, co se ve světě děje. Odpovídá na události kolem nás,  
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odpovídá na slova i činy člověka. Je to Bůh Otec, na kterého se 

jako jeho děti můžeme vždy spolehnout. Věříme, že to s námi 

myslí dobře, že nám připravuje dobrou budoucnost, že nás má rád, že 

při nás stojí a že nás nikdy neopustí. 

 A to platí i když musíme procházet tím, co je nepříjemné a 

těžké. Když musíme procházet všelijakými zkouškami a Božími 

soudy. Tak jako děti, můžeme svému nebeskému Otci důvěřovat 

v každém čase. Věříme, že náš život má díky Bohu smysl a naději. 

S tímto nadhledem víry můžeme tedy, milí bratři a sestry, 

přistupovat ke všemu, co prožíváme. Tato důvěra v Boha nám dává 

životní zakotvení a vede nás k odpovědnosti. Nemusíme si zoufat 

ani v těch nejtěžších situacích. Nemusíme si zoufat ani 

v opuštěnosti, ani uprostřed nenávisti a bojů, ani v nemoci a trápení a 

ani ve smrti. Můžeme věřit, že to s námi náš Bůh myslí dobře. 

Apoštol Pavel to vyjádřil velmi výstižně: „Vímeť pak, že 

milujícím Boha všecky věci napomáhají dobrému.“ Ti, kdo milují  

Boha jako děti svého otce, ti mu také věří, že je má ve své péči. Věří, 

že dbá na to, aby jim vše, co prožívají, bylo ku prospěchu. 

To ovšem neznamená, že by věřící člověk prožíval jen chvíle 

šťastné a události příjemné. Tak tomu není a ani v tomto světě být 

nemůže. Avšak vše, ať už je to příjemné či bolestné, radostné či 

smutné, dobré nebo zlé je všem těm, kteří Boha milují a mu důvěřují, 

toto vše jim je k dobrému. Vše v životě nás tedy vede k hlubšímu 

poznání smyslu života a Boha samotného. 

 A tak se věřící člověk z dobrých věcí může naplno radovat 

a ve věcech zlých nemusí zoufat. Neboť věří, že Bůh dává všemu 

smysl. A člověka si tím vším přibližuje k sobě a prohlubuje jeho 

lidství. 

A tak, milí bratři a sestry, když hledíme zpět na uplynulý rok, 

máme hodně důvodů k vděčnosti. Ať už jsme prožili věci dobré či 

zlé, ať už jsme se trápili či radovali. Bůh o nás i v tomto roce, který 

dnes končí, pečoval jako o své děti. Jistě jsme třeba mnohému 

nerozuměli, ale přesto jsme mohli opět poznávat jeho spravedlnost i 

milosrdenství. Bůh nám byl i letos věrný, zachraňoval nás a 

pomáhal nám. A tak mu děkujeme a chválíme jeho jméno. 
                                                                                               Amen  


