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B?h mluví k lidem skrze svého Ducha a jeho hlas nám ujas?uje: „A? vám dával Panovník chléb soužení a vodu
útlaku, on, tv?j u?itel, už se nebude držet stranou. Na vlastní o?i uz?íš svého u?itele a na vlastní uši uslyšíš
za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jd?te po ní,‘ a? budete chtít doprava nebo doleva.“ (Izajáš 30,21-22)
N?kte?í lidé se ptají: „Jak mohu slyšet jeho hlas?“ Hlas Božího ducha k nám p?ichází hlavn? skrze Písmo. Ale
ješt? p?edtím, než uslyšíme hlas, který nás nasm?ruje, B?h po nás n?co požaduje. Musíme z?stat zticha a ?ekat
na n?j, než za?ne jednat. To není návrh, ale rozkaz. A to je také tajemství naprostého vít?zství a osvobození. P?i
mnoha p?íležitostech Pán p?ikázal lidu, aby z?stali zticha.
Poté, co Samuel pomazal Saula za krále, v ur?itém bod? mu ?ekl: „Ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.“
(1. Samuelova 9,27) Samuel ?íkal: „Saule, práv? jsem t? pomazal a v hlav? máš spoustu otazník?. Myslíš si: „Co
B?h d?lá? Jako mohu znát jeho hlas, jeho v?li?“ Saule, p?esta? hore?nat? p?emýšlet. Chceš slyšet Boha a dostat
od n?j pokyny? St?j a potichu naslouchej.“
Jiný p?íklad ?ekání na pokyny od Pána vidíme u krále Jóšafata. Judu napadla mocná koali?ní armáda a Písmo
?íká: „Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku p?st.“ (1. Paralipomenon 20,3) Lidé
za?ali volat k Bohu. Není nic špatného na tom, že se n??eho obáváme; ve skute?nosti je B?h v??i nám
dlouhoshovívající a nedrží nás ve strachu.
„Tu sestoupil uprost?ed shromážd?ní duch Hospodin?v“ (2. Paralipomenon 20,14). A tady je, co p?ikázal:
„Nebojte se a ned?ste se … boj není váš, ale Boží … vy p?itom bojovat nemusíte … postavte se … st?jte a uvidíte, jak
vás Hospodin zachrání … Hospodin bude s vámi!“ (2. Par 20,15-17)
M?žeme ud?lat chybu v úsudku, naslouchání, rozhodnutích. Ale m?žeme se radovat v Bohu, který je naší silou! On
zp?sobí, že se vydáme správnou cestou. To vše je jeho práce. My se musíme poddat, z?stat zticha a pozorovat
jeho záchranu!
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