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Matouš 28:20
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Strach z opuštěnosti je možná tím nejhlubším a nejsilnějším strachem, který
zažíváme. Čím hrozivější je situace, ve které se nacházíme, tím hlouběji a silněji se
může tento strach projevit. Proto je dnešní zaslíbení tak nesmírně cenné. Pokud
dnes najdete čas, kdy nebudete vědět, o čem přemýšlet, potom zkuste nechat tento
verš promílat ve své mysli. „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto
věku.“ Jste-li právě uprostřed situace, která vám nahání strach z toho, jak to sami
zvládnete, pak vám pomůže právě toto zaslíbení. Pokud právě nejste v takové
situaci, potom děkujte Bohu, ale promílejte tento verš ve své mysli i tak. V den, kdy
vás hrozivé okolnosti obklopí, vám pomůže víc, než byste čekali.
Když Ježíš poprvé sdělil svým následovníkům tento slib, bylo to ve chvíli, kdy ho
nutně potřebovali slyšet. Učedníci se ocitli v těžké situaci, když se na to podíváte
z lidského pohledu. Političtí a náboženští vůdcové světa před nedávnem zatkli,
uvěznili, odsoudili a popravili jejich Mistra, dokonce i přesto, že byl shledán
nevinným. Když pak Jeho tělo údajně zmizelo, vojáci začali prohlašovat, že to tělo
ukradli Jeho následovníci. A teď jsou tihle následovníci vyzváni, aby šli do celého
světa a všude tam přiváděli další lidi k Jeho následování. Z lidského hlediska je to
vskutku velice hrozivá a strach nahánějící situace, ve které se člověk může ocitnout.
Dnešní zaslíbení ale nabízí pohled z jiné perspektivy. Tento slib, stejně jako každý
Boží slib, dovoluje Božímu člověku vidět věci způsobem, jakým je vidí Bůh. Bůh je
skvělý v mnoha ohledech. Jedním z nich je fakt, že On vždy vidí věci správně. Bůh se
nedá ošálit. Nemůže být pomýlen. Nic Ho neoklame. Schopnost vidět věci Jeho
očima je jeden z největších darů, které můžeme dostat. A právě Jeho zaslíbení nám
dovolují vidět věci tak, jak je vidí On.
Učedníci se brzy měli ocitnout v situacích, ve kterých se jim mohlo zdát, že jsou na to
sami. Protože ale věděli, že blízkost Ježíše a Jeho Ducha je reálnější než všechno, co
mohli vidět svýma očima, nebáli se sdílet Jeho blízkost s těmi, které potkali, a životy
lidí byly proměňovány na věčnost, včetně těch našich. Ježíš teď chce změnit druhé
skrze nás. Nakolik se to bude dařit, to záleží také na moci, kterou najdeme ve slibech
jako je tento: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Chopte se Jeho slibů, aby se moc Jeho blízkosti chopila vás.

