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Jednou jsem byl na návštěvě u zubní lékařky. Už jsem seděl v křesle a paní
doktorka se chystala zahájit svůj zákrok. Na mé tváři se patrně zračila jistá
úzkost, poněvadž mi náhle řekla: “ Nebojte se. ” Pokud si dobře vzpomínám,
poněkud mne to tehdy zklidnilo. Zde říká Bůh svému lidu: “ Neboj se, … ” (v. 1
ČEP) V hebrejském textu máme tento pokyn ve smyslu okamžitého zákazu:
“Teď se neboj!” Hospodin tu svému lidu zároveň ukazuje i důvody k
uposlechnutí zákazu. Povzbudivá a vlídná slova, která jsme dnes četli, stojí v
kontrastu ke slovům v závěru předchozí kapitoly. Tam čteme o Božích soudech
nad jeho neposlušným lidem: “ Proto na něj vylil své hněvivé rozhořčení, krutou
válku; plameny vyšlehly, a Jákob nic nepoznal, hořelo, a nebral si to k srdci. ”
(Iz 42,25 ČEP) Boží soudy nad Izraelem však nikdy neměly být posledním
Božím slovem. Nikdy nebylo Hospodinovým záměrem Izrael zcela zničit. Chtěl
ho pouze pročistit. A tak svému trpícímu a souzenému lidu říká: “ Neboj se. ”
Tato výzva vyplývá z toho, jaký je Bůh, nikoliv z kvalit jeho lidu. Apoštol Pavel
nás učí, že vírou v Pána Ježíše se stáváme součástí Izraele: “ Ale v Kristu Ježíši
jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. ” (Ef
2,13 ČEP; viz Ef 2,11-22; Ef 3,4-6; Ř 11,17-18) A tak můžeme všechna ta
povzbudivá Hospodinova slova slyšet jako výzvu i pro naše žižkovské
společenství. I jako výzvu pro sebe osobně. Neboj se! Můj jsi ty! Neboj se! Má
jsi ty!

Výzva k odložení strachu vyplývá z velmi osobního a nerozlučitelného vztahu,
který Hospodin ke svému lidu má. Řečeno ve zkratce: Boží lid nepatří sám
sobě, ale patří navěky svému Bohu. Hospodin je stvořitelem a tvůrcem svého
lidu. Bůh je tedy původcem samotné jeho existence. A Bůh je také ten, kdo ho
pečlivě tvaruje do správného tvaru, podobně jako hrnčíř svou nádobu.
Hebrejské slovo, které je přeloženo jako “tvůrce” (v. 1 ČEP) může totiž
označovat také hrnčíře. Použité slovo “ ... naznačuje důkladnou péči, kterou je
každá životní okolnost odvážena a vyměřena tak, aby vypůsobila přesně ten
správný tlak hrnčířovy ruky, takže hotová nádoba bude odpovídat jeho
představám. ”1 Bible o nás křesťanech říká: “ Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. ”
(Ef 2,10 ČEP) Hospodin svůj lid také vykoupil, což se stalo, když jej
vysvobodil ze zajetí v Egyptě. Naplno se toto vykoupení uskutečňuje v oběti
Pána Ježíše Krista, jehož prolitou krví jsme vykoupeni z moci našich hříchů (1P
1,18-19). Hospodin povolal svůj lid jeho jménem. A sám mu také dal nové
jméno, když Jákobovi (Úskočnému) změnil jméno na Izrael (Zápasí Bůh). Tím
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tento lid označil za svůj a zároveň mu vytyčil nový životní program. To s námi
činí Pán Bůh v Kristu, když z nás činí nová stvoření (2K 5,17). Jako takoví
patříme jemu a ne sami sobě. Jak píše apoštol: “ Nepatříte sami sobě! ” (1K
6,19 ČEP)

Důvodem k odložení strachu také je, že Pán Bůh je ve všech nebezpečných
situacích s námi. Zde se o nich mluví obrazně jako o procházení vodou a
ohněm. Hospodin tu může mít na mysli i soudy, kterými svůj lid provádí. Avšak
ne proto, aby Izrael zlikvidoval, nýbrž proto, aby ho jako hrnčíř tvaroval do té
správné podoby. Boží výzva k odložení strachu není nějakým laciným, naivním
chlácholením, kterým by nám Bůh sliboval život bez potíží. Boží slovo k nám
nikdy není takovým povrchním chlácholením. Boží slovo je pro život, jaký je. A
v životě prostě jsou situace, kdy procházíme vodou, potýkáme se s mocnými
proudy řek. Jindy procházíme ohněm a jakoby cítíme, že nás už olizují plameny.
To všechno jsou samozřejmě přirovnání, ale všichni víme, že označují velmi
konkrétní okolnosti a velmi konkrétní prožitky. Pán Bůh je v tom všem s námi.
A není s námi jako nezúčastněný pozorovatel. Je s námi jako ten, kdo
nedovoluje, aby nás všechny ty těžkosti zničily. Nestrhne tě proud. Nespálíš se.
Plamen tě nepopálí. Když se tak ohlédneme za našimi dosavadními životy, kdy
jsme obzvláště silně vnímali Boží blízkost? Nebyly to často právě chvíle, kdy
jsme museli jít nějakou vodou nebo ohněm?

Důvodem k odložení strachu je také to, že Hospodin si nás jako svého lidu
velice cení. Říká tu svému lidu, že je v jeho očích drahý a vzácný a že si ho
zamiloval. Jen považme, že právě to říká Bůh v Kristu i nám. Slovo “vzácný”
(v. 4 ČEP) je překladem hebrejského slova, které lze doslova přeložit jako “jsi
vážený”. Bůh se nezdráhá toto říci svému lidu, který často hřeší a chybuje!
Hospodin si svého lidu považuje. Hospodin svůj lid miluje. A nejsou to jen
hezká slova. Bůh dokazuje jejich platnost svými činy. Dokazuje to tím, jakou
cenu je ochoten za život svého lidu zaplatit. Když svůj lid vysvobozoval z
Egypta, dal za něj právě Egypťany a obyvatele přilehlých oblastí. Zachránil svůj
lid pro nový svobodný život na úkor obyvatel egyptské říše. A nejen to. Osudy
všech národů na světě podřizuje utváření svého lidu. Vidíme to už ve
starozákonních dobách, kdy Hospodin používal k pročišťování a budování
svého lidu politické události na Blízkém východě. Pokračuje to až do dnešních
dnů, kdy Pán Ježíš uprostřed světových událostí stále buduje svou církev. Osudy
národů slouží jako nástroj v Boží ruce. Nástroj vytváření, budování a
pročišťování jeho lidu. To však ale ještě není ta nejvyšší cena a to nejvyšší
výkupné, které je Hospodin ochoten za existenci svého lidu zaplatit. Tou
nejvyšší cenou byla oběť Pána Ježíše Krista, o níž prorok básní v kapitole 53.
Teď se tedy neboj! Můj jsi ty!
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