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Žalm 147  (Viktor Fischl)  Chvalte Boha, nebo je dobré zpěvem oslavovat Hospodina našeho, neboť   je to krásné
a chvála náleží mu. Bůh staví Jeruzalém a dohromady přivádí tam rozptýlený Izrael. Léčí ty se srdcem zlomeným
a ošetřuje jejich rány, určuje počet hvězd a každou jejím jménem volá. Velký je náš Pán a nesmírná je jeho moc
a moudrost   jeho  bezmezná.  Ponížené  Bůh  napřimuje,   zlé   však   srovnává   se   zemí.  Zpívejte  Bohu  písně   díků,
s  loutnou pějte chválu Hospodinu. Hustými mraky oblohu pokrývá, pro zemi chystá vlahá déšť, jenž trávě na horách
dá růst. Potravu dává dobytku i mláďatům havraním volajícím k němu. V síle koní nemá zalíbení, ve svalech reků
krásy nenalézá. Kdo bázeň mají před ním, ty Bůh miluje, a ty, kdož doufají v milosrdenství jeho. Nechť  Jeruzalém
chválí svého Boha, nechť  chválí Sion Hospodina. Neboť  on zpevnil závory tvých bran a požehnal synům tvým ve
tvém středu. On zachovává mír v končinách tvých a nejbělejší pšenicí tě sytí. Když příkazy své na zem vysílá, rychle
se jeho slova šíří. On dává sníh jako vlnu a jíním jak popelem zemi posypává. Svůj led hází jako drobty. Kdo obstojí
před jeho mrazem? Jen slovo vyšle a ledy roztají,   jen větru vanout dá a vody rozproudí se. Zvěstuje slovo své
Jaakovovi, zákony své a právo své Izraeli. Nic takového neudělal pro jiné národy. Neznají jeho soudů. Haleluja!

Tak   tu   máme  konec   roku!   Je   to   příležitost   při   níž   někteří   lidé   bilancují   rok   předchozí   a   dávají   si   různá
předsevzetí   do   roku   nového!   Nevím  jak   vy,   jestli   něco   podobného   děláte.   My   se   doma   většinou   snažíme
připomenout si a zapsat ty věci, které jsme od Pána dostali a předložit mu svá přání a touhy pro rok nadcházející.
Jaký byl ten rok minulý pro vás? Co vás čeká  v roce přicházejícím? Na co se můžeme těšit, čeho se obávat?
Žalmista  nám pomáhá  upnout náš   zrak  správným směrem! K Bohu,  který   je,  byl a  bude,  který   se  nemění!
A vyzývá nás: Nad tím vším, co bylo, je a co bude – chvalte Boha! Je to dobré a krásné a jemu patří chvála.

Tento Žalm obrací náš zrak za prvé k Bohu jako Stvoř iteli. Mám pocit, že je to rozměr, který se nám v moderní
civilizované  společnosti vytrácí.  Víc a víc ztrácíme kontakt s přírodou,  jsme obklopeni vymoženostmi,  které
vyrobil  člověk,  ale  možná   tím ztrácíme část  Boží  komunikace k  nám. To čeho si   je žalmista   jasně  vědom.
C.S.Lewis mluví o přírodě jako o Božích kulisách. Myslí tím to, že Bůh stvořil svět tak, aby o něm vyprávěl. To
jaké jsou hory, moře, obloha nám má něco „napovědět“ o tom jaký je Bůh. Svět kolem nás je určitou hádankou,
aby člověk hledal Boha. Kdy jste naposledy pozorovali hvězdy na noční obloze? Já už  skoro nepamatuji, ale
slíbil jsem Matějovi, že v létě pojedeme spolu na čundr a budeme pozorovat noční oblohu. Žalmista hledí na
oblohu a je to pro něj důvod ke chvále. Bůh stanovil počet hvězd a pro každou z nich má jméno! Ani v dnešní
době moderní techniky neznáme všechny hvězdy, stále se objevují nové, už  jim ani nedáváme jména, ale jen
čísla, kolik jich je. Jak mocný a moudrý  je náš Pán. Od té doby co máme digitální fotoaparát,  tak žasnu nad
Božím stvořením trochu víc. Je tolik krásných věcí k vyfocení, člověk by mohl od rána do večera fotit a stejně
postihne jen tak maličkou část té slávy Božího stvoření. (puštění fotek) Bible říká, že celý tento náš svět vznikl
Božím slovem,   tak,  že   to,  co   je  viditelné,  vzniklo  z  neviditelného (Žd 11,3).  Věda může  k  otázce  stvoření
poskytnout pouze určité  hypotézy,  domněnky,   teorie,  nikdy nebude schopná  člověku poskytnout důkaz nebo
pravdu o stvoření, na to nemá prostředky. Ale je zajímavé, že teorie velkého třesku, kterou dnes nabízí v podstatě
říká, že celý náš svět vznikl v podstatě z něčeho nekonečně malého během zanedbatelného okamžiku. Biblické
svědectví mluví o tom, že Bůh stvořil vše svým slovem. Jak to Bůh udělal, nevíme, ale to že Boží slovo má
ohromnou moc dokazoval Ježíš během svého působení. Pouhým slovem vzkřísil Lazara z mrtvých, utišil bouři,
uzdravil mnoho lidí... Žalmista si je jist a dále vyznává, že Boží slovo vykoná, k čemu je Bůh poslal. Nenavrátí se
s prázdnou (Iz 55,11).  To je úžasné!  Všechna Boží  slova, všechna Boží  zaslíbení  platí  a  je možné  se na ně
spolehnout. Jestliže Boží slovo říká, že Bůh dokončí to dobré dílo, které ve vás započal (Fp 1,6), tak to platí! Pán
Ježíš řekl: „Nebe a země  pominou, ale má  slova nepominou.“  (Mt 24,35) Tady je něco, co obstojí v každém
případě,  co přečká  všechny režimy, katastrofy, filosofie, trendy...  Proto říkal Ježíš, udělá  moc dobře ten, kdo
postaví svůj život na tom, co říkal, kdo se spolehne na jeho slova a zařídí podle toho svůj život, ten je moudrý.
Vše ostatní je pomíjivé. Pán Ježíš slibuje, že nás kvůli jeho slovu je pravděpodobně potká pronásledování, ale
říká:  „Blaze vám... radujte se a jásejte, protože máte  hojnou odměnu v nebesích; vždyť  stejně pronásledovali i
proroky, kteří  byli před vámi, i mne.“ (Mt 5,11a.12) Ale Bůh jako stvořitel, bdí nad svým stvořením, i nad svým
slovem, aby se splnilo a On je zárukou toho, že vše dobře dopadne, že ten velký  příběh, kterého jsme také



součástí bude mít happyend. Protože jemu patří veškerá moc i když dočasně to vypadá, že ji mají ve svých rukou
lidé nebo ten zlý. Chvalte Boha jako stvořitele, jeho moudrost je nepopsatelná. (Ž 147,5)

Za druhé  obrací  náš  zrak k Bohu jako  Hospodář i.  Bůh nejenže vše stvořil,  ale dál  o své  stvoření  pečuje.
Nejenom že svým slovem založil světy, ale také je svým slovem i nadále podepírá (Žd 1,3) jak říká autor listu
Židům. To, že dnes a zítra vyjde slunce, to, že platí fyzikální zákony, že jablko spadne vždy ze stromu dolů,
není samozřejmost! Bůh drží a podepírá svět i nadále svým slovem, proto se nezhroutí. Bůh neodňal tomuto
světu svoji péči a své milosrdenství. To by byl okamžitý konec. Jistě Bůh dovolí, že na nás dopadají důsledky
našeho špatného pečování  o tento svět.  Dovolí   i  katastrofy, které   také  souvisí  s pádem člověka a lidskými
hříchy. Jak Bůh říkal Izraeli: „Dbejte na všechna má nařízení... a jednejte podle nich, aby vás nevyvrhla země,
do které vás vedu...   kdybyste ji znečistili, tak jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi.“ (Lv 20,22; 18,28)
Bůh však s lidmi nejedná podle jejich hříchů, to bychom tu už nebyli. Naopak denně nás i své stvoření Bůh
zahrnuje svým milosrdenstvím. Jak říká  Pán Ježíš: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do
stodol, a přece je váš  nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?“ (Mt 6:26) Také apoštol Pavel, když
mluví  na  Akropoli  v  Aténách  k pohanským filosofům,  říká   jim:  Živý Bůh,  který učinil  nebe,   zemi,  moře
a všechno, co je v nich, sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly, avšak nepřestal dosvědčovat
sám  sebe  tím,  že   jim prokazoval  dobro:  dával   vám s  nebe  déšť   i  úrodu  v  pravý čas,   sytil   vás   pokrmem
a naplňoval radostí." (Sk 14,15b17) Je to Bůh, kdo ze své lásky a milosrdenství dál pečuje o tuto zemi, a stará
se o ni, jinak by život na ní už dávno nebyl možný! A tak Hospodina žalmista vyznává jako jako toho dobrého
pastýře, který se stará,  posílá  déšť,  dává   růst trávě,  krmí  zvířata i   lidi. Jen kvůli  Bohu můžeš  dýchat a žít,
zakoušet jeho péči i drobné i velké radosti. Patří mu za to chvála. 

Za třetí obrací žalmista náš zrak k Bohu jako  Spasiteli.  Je to Hospodin, kdo buduje Jeruzalém. Pán Bůh si
vybral, vyvolil svůj lid, aby na něm celému světu ukázal svoji slávu. Proto si i nás Bůh vybral, proto nám svěřil
svá slova, jak to zatím jiným lidem neučinil, aby na našich životech ukázal světu, jaký je Jeho charakter. Pojďte
se podívat, jak Bůh pečuje o svůj lid.  Shromažďuje rozehnané z Izraele – Proč byli rozehnáni? Protože hřešili
proti Bohu, po tom co je zachránil ho opustili, chovali se ještě hůře, než ty pronárody, které jejich země vyvrhla
před nimi, proto i oni byli rozehnáni. Ale Bůh s nimi neskončil docela. Naopak, jak říká v Ozeáši: 8 „Což bych
se vás mohl vzdát,  mohl bych vás  jen tak vydat?... Mé  vlastní  srdce by se proti mně vzepřelo, jsem pohnut
hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím vás,  protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem
Svatý uprostřed vás; nepřijdu s hněvivostí...  já  vás usadím ve vašich domech, je výrok Hospodinův. (Oz 11,8
9.11b) Bůh má v péči i ty, kdo od něj odešli. I nás i když od něj všelijak od něj odcházíme, tak nás opět k sobě
navrací. Bůh dále uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci a obvazuje jejich rány. Takový je Bůh, to platí i dnes.
Někdy to může trvat i déle, ale kdo jiný obváže tvé rány, kdo jiný opravdu vyléčí tvé srdce? Bůh to udělá, jeho
slovo neklame svěř mu svá trápení... Možná to bude trvat déle než bys chtěl, ale jeho slovo neklame. Pán Ježíš
na kříži zvítězil nejenom nad smrtí, ale porazil toho zlého, Jeho jméno znamená Hospodin je zachránce. To je
jeho charakter a tak jak už jsem říkal: To dobré dílo, které v tobě započal on dovede do vítězného konce.

Aplikace. Starý rok je již za námi – pojďme vzdát Bohu díky spolu s žalmistou za to vše co nám v něm daroval,
za to, jak o nás pečoval, za to, kde nás zachraňoval... Vzpomeňme alespoň na některé jeho podivuhodné skutky
a poděkujme mu. Čeká nás nový rok – nevíme co nás v něm čeká, ale nemusíme se ničeho obávat, protože
jeden na nás určitě čeká! A to je Pán Ježíš. Čeká na to, že ho pozveme dál, těší se na to, půjdeme i ten nový rok
s ním, že s námi bude moci sdílet své srdce, svoje plány, že se jím necháme vést a proměňovat. Lidé si dávají k
novému roku někdy různá předsevzetí. Na tom není nic špatného dobrá předsevzetí nás mohou posunout vpřed,
jen je třeba mít na paměti, že: Hospodin nemá  zalíbení v svalech muže,  ani kráse ženy, ale v těch, kdo se ho
bojí; v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Nezáleží tolik na tom, co všechno my dokážeme svojí vlastní
vůlí, vlastní silou... Bohu se líbí ti, kdo spoléhají na něj, kdo se jím nechají vést, kdo žijí z jeho síly. Kéž to
může platit i o nás v tomto novém roce!    Amen.


