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P?emohly t? n?kdy okolnosti natolik, že jsi volal k Bohu: „Pane, pomoz mi! Nevím, jak se v tuto chvíli modlit, tak
slyš volání mého srdce. Vysvobo? mne z této situace!“?
N?kdy jen tiše stojíme a víme, že Pán nás vysvobodí. V??ím, že p?esn? tohle prožíval David, když ho zajali Filištíni.
Žalmista napsal: „O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, a? to slyší pokorní a radují se“ (Žalm 34,3).
David zde v podstat? ?íká: „Mám co ?íci pokornému Božímu lidu na zemi, nyní i v dob?, která teprve p?ijde. Pokud
bude existovat tento sv?t, Hospodin bude vysvobozovat každého, kdo k n?mu s d?v?rou zavolá. Ve svém
neuv??itelném slitování a lásce vysvobodil m?, p?estože jsem se choval velmi pošetile.“
B?h pošle and?la, bude-li chtít, nebo dokonce celý zástup, aby t? obklopili a ochránili p?ed nebezpe?ím. I když jsi
jednal pošetile, nebo jsi ve ví?e p?íšern? selhal, sta?í jenom znovu zavolat k Vysvoboditeli. On je v?rný, a proto
uslyší tvé volání a bude jednat.
V celé Bibli je mnoho záznam? o zázracích. B?h zázra?n? vysvobodil Noema, Lota, Davida, Chizkiáše, Daniela, t?i
hebrejské chlapce, Mojžíše, Jozua, Jákoba, Josefa a spoustu dalších. Pokud jde o Boží lid v dnešní dob?, Kristova
krev nás zachra?uje p?ed h?íchem, zkázou a mnoha dalšími v?cmi: „Který sám sebe vydal za naše h?íchy, aby
nás vysvobodil z nyn?jšího zlého v?ku podle v?le našeho Boha a Otce“ (Galatským 1,4).
Od uk?ižování má Boží lid dokonce lepší zaslíbení, než jsou ta uvedená výše. Dnešní v??ící stojí nejen
na zaslíbeních, nýbrž také na prolité krvi Ježíše Krista. A v té krvi máme vít?zství nade všemi h?íchy, pokušeními a
bitvami, kterým budeme ?elit.
V??íš, že B?h umí p?edvídat každou tvou zkoušku? Každé tvé pošetilé jednání? Každou tvoji pochybnost a strach?
Pokud tomu v??íš, potom se m?žeš ?ídit p?íkladem Davida, který se modlil: „Tento ponížený volal a Hospodin
slyšel“ (Žalm 34,7).
Neváhej kdykoli volat ke svému milujícímu nebeskému Otci. On t? rád vyslechne a uspokojí tvou pot?ebu.
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