
V době změn a zmatků: na čem spočívá můj život?

Žalm 25 (studijní překlad)

1. Davidův žalm. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
2. Bože můj, v tebe doufám, kéž nejsem zahanben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají.
3. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají
věrolomně.
4. Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám.
5. Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Po celý den očekávám
na tebe.
...

Davidova pevná vyznání znějí jistě a lákavě. Doufám v Boha, tedy nebudu zahanben. Ale známe
ty chvíle,  kdy se sice modlíme, doufáme v Boha a Bůh jakoby jednal úplně jinak - proti  všem
předpokladům?

I David - autor tohoto žalmu - znal Boží jednání, které bylo proti jeho očekávání i předpokladům:
-proti všem předpokladům byl jako velmi mladý pomazán za krále, přestože byl jenom pasáček
ovcí. I proroka Samuele to překvapilo.
- a pak? Přestože byl pomazaný král, proti předpokladům nezačal kralovat. Dál byl pastýřem ovcí.
- po vítězství na Goliášem sice povýšil,  ale čím byl slavnější, tím víc a častěji mu šlo o život...
Nakonec se skrývá někde po jeskyních před Saulem - a to všechno jako pomazaný král Izraele. 
- nebo když se rozhodl stavět Hospodinu chrám a Bůh mu to nedovolil...

David si často mohl říkat, že se Bůh spletl, že na něho zapomněl, nebo že ho nerespektuje. Místo
toho ale vyznává, že nebude zahanben... Jak to?

Měl živé zkušenosti s Bohem, který se o něho stará. Měl s Hospodinem důvěrný vztah a tak měl
na čem stavět svojí naději, když přišli slabší dny.

Vypadá to, že Bůh jedná jinak, než jaké jsou naše představy. Není závislý na naší představě.
Dnešní  doba  plná  změn  v  nás  možná  vyvolává  zmatky,  když  se  kazí  naše  plány.  A nejspíš
vyvolává i strach, když se začínají počítat mrtví. Doufáme v Hospodina a možná se cítíme trochu
zahanbeni, protože nevíme, co s tím.

V takových dobách David volá: "Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, uváděj mě do své pravdy". 

Je to dobrá příležitost nechat se zklamat - zahanbit svými představami a postavit se na Kristu. Mít
s Ním důvěrný vztah.

Stává se nám, že prosíme o požehnání svých činností? David vyznává, že nebude zahanben,
kdo se  spoléhá  na  Hospodina  a  zároveň  jedním  dechem  prosí:  svoje cesty  mi  dej  poznat.
Spoléhám-li  na  Krista,  je  na  místě  hledat  Jeho  vůli  a  Jím  se  nechat  vést  (často  proti  všem
předpokladům).

Je možné, že až pomine doba karantény a různých omezujících opatření, že svět nebude takový
jako dřív. Je možné, že naše země bude trochu jiná, náš sbor že bude trochu jiný. Kéž bychom
z této doby vyšli jako ti, kdo nejsou závislí na vlastních představách, ale na Kristu a Jeho vůli.

I v neklidné době jsou Jeho úmysly s námi o pokoji a ne o zlu (Jeremjáš 29, 11). Pán Ježíš Kristus
ať Vás provází, kéž jste skryti v Jeho pokoji před zlem, strachem i zmatkem.

Jenda.


