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Lukáš 21:14

Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.
Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit
žádný váš protivník.
Písmo popisuje, že „ten dávný had, zvaný ďábel a satan“, je „žalobce našich bratří,
který je před Bohem osočoval dnem i nocí.“ Satan tam byl tehdy, když Adam ukázal
prstem na Evu. Byl tam tehdy, když náboženští vůdcové ukázali prstem na Ježíše. Byl
tam, když náboženští vůdcové hrozili prstem apoštolům a zakazovali jim šířit jejich
chápání Písma a poznání Ježíše. Žalobce je vytížený dnem i nocí dodnes. Je náruživý
a houževnatý. Jen sám Bůh ví, kolikrát se jedno z Jeho dětí probudilo v temné noci a
uvědomilo si, že i ve snu se muselo bránit obviněním anebo strachu ze smyšleného
obvinění. Satan je neúnavně činorodý. Bůh zatím ještě nezastavil jeho žalování a
obviňování, ale buďte ujištěni, že ten den se blíží.
Mezitím nám Ježíš dává úžasný příkaz spojený se slibem. Říká: „Vezměte si k srdci,
abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.“ Ježíš ví, že sám již přijal v plné
výši trest za každé oprávněné obvinění, které by nepřítel mohl vznést proti nám. A ví
také, že Jeho vlastní Duch nás bude vést ve chvílích, kdy budeme obviňováni, a dá
nám „řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný [náš] protivník.“
Tímto slibem, stejně jako mnoha dalšími, nás Ježíš skutečně osvobozuje k úrodnému
a pulzujícímu životu.
Pokud bychom neměli zaslíbení, jako je to v dnešním verši, nutně bychom jen dokola
opakovali své přirozené vzorce strnutí a ochromení anebo agrese a bojechtivosti. Jen
Bůh ví, co z toho působí více škody v Jeho království. Naštěstí mi to vědět nemusíme.
Jsme osvobozeni k poznání radosti z putování s Kristem, při kterém vítáme každý
okamžik jako novou příležitost, aby někdo kolem nás viděl a poznal, co Duch Ježíše
může dnes dokázat, když chodí a mluví v kůži věřícího. Takové chození a mluvení je
pro ty, kdo jsou svobodní. Buďte proto svobodní!
Pavel napsal: „Byli jste přece povoláni do svobody, bratři.“ Petr napsal, že i andělé
touží nahlédnout do toho, jak se Bůh oslavuje skrze ty, kteří ve svobodě následují
Ježíše. A Petr dodává: „Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli.“
Připravte se tak, že necháte Boha zasadit ve vaší mysli svá zaslíbení a nebudete se
strachovat, jak se budete hájit. Ten, který vás činí úrodnými, vás bude hájit.

