„Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho, z čeho má on strach, se nebojte a
nestrachujte. Hospodin zástupů — jen on vám budiž svatý; on je vaše bázeň a on je vaše
strachování.“ Izajáš 8:12,13;
Povzbudivé slovo proroka Izajáše patří těm v Božím lidu, kteří čtou, slyší a vnímají Boží slovo, že
je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a
morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Sám Bůh říká skrze proroka Izajáše o svých
slovech toto:
„Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší
než myšlení vaše. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a
činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí -- tak bude mé
slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a
zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.“ Izajáš 55:9-11;
V záplavě informací, valících se na nás z mnoha různých zdrojů je jen málo takových, které posilují
proti strachu, který šíří média, lidé s různými úmysly. Šíří ho, aby drželi, či uvrhli lidi do otroctví
nebo z jiných důvodů. Křesťanům píše apoštol v dopise Židům.
„… a osvobodil (Kristus) ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. “ Židům
2:15;
Nejde o to, že by nebyly žádné důvody k obavám. Ale ty skutečné důvody k obavám, nám média
ani politici moc nezdůrazňují. Naopak je obvykle zakrývají. Proto je důležité připomenout si slova
proroka Izajáše „Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho, z čeho má on strach,
se nebojte a nestrachujte.“
Nejde o falešné uklidňování. Lidé, včetně křesťanů si dělají přirozeně starosti o zajištění svých
potřeb, rodiny, dětí atd. Lidé začínají mít obavy, že jsou omezované jejich občanská práva a
svobody. To jsou vážné věci. Mnohem vážnější však je, že jsou už dlouho podporované různé
zvrácené, mravně a morálně nepřirozené chování a měřítka. A proti tomu se ohrazuje mnohem méně
křesťanů. A to není dobře. Kdyby totiž lidé, včetně křesťanů, bránili více Boží přirozený řád a s ním
spojené morální a mravní hodnoty, neodvážili by se politici tolik omezovat ani jejich občanská
práva a svobody. Lidé mravní a morálně silní by se nenechali tak snadno vlákat do ekonomického
otroctví, které ochromuje mnoho lidí a rodin, zaměstnává jejich mysl víc, než je zdravé. Lidé
protestují proti následkům stavu společnosti a neřeší jejich příčiny.
Prorok Izajáš povzbuzuje proti strachu, který vyvolávají lidé a vyzývá Boží lid, aby měl v první
řadě v úctě Boha, a bál se spíše jeho hněvu, než lidí. Ježíš potvrzuje prorokova slova.
„Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude
poznáno. … A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo
může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich
nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny.“ Matouš 10:2630;
Vidíme, že Biblická proroctví jsou nejen o tom, co se má v budoucnu stát, ale dokonce poskytují
moudré rady těm, kdo jim naslouchají. Věnujme proto více pozornosti Bohu a jeho slovu,
„abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti,
v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v
toho, který je hlavou, v Krista.“
To je naše přání věnované všem křesťanům a lidem ochotným naslouchat.

