Boží sliby nejsou chyby!
Žijeme v době, kdy slova a sliby ztrácejí na ceně. V záplavě slov, která se na nás denně valí
z tisku, rozhlasu, televize a internetu jsou nám předkládány sliby. Politici slibují prosperitu a
šťastný život, reklama nabízí výhody a zisk, herci a baviči slibují rozptýlení a zábavu… A
výsledkem je, že v inflaci slibů lidé ke všem těm nabídkám ztrácejí důvěru a mají tendenci
spoléhat se sami na sebe.
Neštěstí je, když pod vlivem této situace člověk přistupuje stejným způsobem i k Božím
slibům. Stává se, že křesťané někdy berou Boží sliby jako předmět k diskuzi, místo aby je
přijímali jako spolehlivé prostředky k pomoci a záchraně.
O hodnotě Božích slibů jedinečným způsobem poučil apoštol Pavel křesťany v Korintu, když
jim napsal, že Boží Syn Ježíš Kristus „je hmatatelným ANO všem slibům, které Bůh kdy dal
člověku. Proto taky, když k modlitbě připojíme Amen (tj. ano), připomínáme si vlastně, že
v Kristu na ně Bůh už odpověděl, a oslavujeme ho za to.“ (2 K 1,19-20 – Slovo na cestu).
V oblíbené křesťanské ročence „Náš denní chléb“ uveřejnil vydavatel na počátku minulého
století dvanáct Božích zaslíbení, ze kterých si lze vybrat v každé situaci, do níž nás život
přivede. Byly uvedeny jako Boží zaslíbení, z nichž každé je kryto zlatými zásobami nebeské
banky. Zde jsou jako výběr z nepřeberné pokladnice Písma.
Bůh nám slibuje
- svou přítomnost – „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Žd 13,5
- ochranu – „On je štítem těch, kteří se k němu utíkají.“ Př 30,5
- odpuštění – „… on nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1 J 1,9
- odpočinutí – „Pojďte ke mně všichni… já vám s¨dám odpočinout.“ Mt 11,28
- vedení – „On pokorné vede cestou práva… učí chodit po své cestě.“ Ž 25,9
- sílu – „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Fp 4,13
- péči o denní potřeby – „Nedělejte si starosti o zítřek.“ Mt 6,34
- zájem o každého – „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“ 1 Pt 4,7
- odvahu – „Dodám ti odvahu…“ Iz 41,10
- pomoc – „… pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ Iz 41,10
- nadějný výhled – „Chci vám dát naději do budoucnosti.“ Jr 29,11
- všechno dobré – „ Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře…“ Ž 84,12
Bůh počítal také s naší bezradností a slabostí, která nám bere odvahu o jeho sliby se opřít.
Proto nám dává ještě ujištění, které se klene nad všemi jeho sliby: „Tak také Duch přichází na
pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás
přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Ř 8,26)
Nezapomínejme, že my lidé nevidíme za hranici dneška a že si ve své bezhlavosti můžeme
přát věci, které nemusí být k našemu dobru. Bůh nás miluje, a jestliže jsme mu svěřili svůj
život, tak nám někdy ve své prozřetelnosti nedá, o co žádáme. Tak v odmítnutí prosby
získáváme víc, než v jejím splnění. Dietrich Bonhoeffer to shrnul v ujištění, že „Pán Bůh
nesplní každé naše přání, ale dodrží všechny svoje sliby.“
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