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Pro věřící duši je vzácnou útěchou, ví-li, že i nezdary a těžkosti v každodenním životě jsou ve skutečnosti jen důkazy Boží lásky. Není útrapy a bídy,
v níž by Pán neměl slovo útěchy pro kteroukoli
zkoušenou a zkormoucenou duši, a také tobě tiše
a laskavě šeptá do ucha: „mám pro tě dnes slovo
útěchy a dobré poselství, buď dobré mysli a neboj
se.“ Já jsem s tebou; nemají tě děsit vlny a hlubiny
soužení, ani bodat trny na cestě.
Poslyš několik slov a dej jim hluboce proniknout do
svého srdce. Kéž by se ti stala jakoby místem odpočinutí, kde bys mohla znova složit znavenou hlavu; „Nebo ode mne stala se věc tato“.
Pán ti praví: Pomyslila jsi již někdy, že to, co skličuje tebe, skličuje i mne? „...nebo kdož se dotýká
vás, dotýká se zřítelnice oka mého“ (Zachariáš 2,8).
„Poněvadž jsi drahý, vzácný v očích mých a já tě
miluji“ (Izaiáš 43,4 - dle pův.), je mým zvláštním
přáním tě pěstovat a utvářet. Doléhá-li na tě pokušení, přivalil-li se nepřítel „jako řeka“ (Izaiáš
59,19), pak jsem to já, jenž ho obrátím na útěk.
Chci tě poučit: „Nebo ode mne stala se věc tato.“
Aj, já stojím nade všemi okolnostmi a řídím vše
podle své libé vůle. Není to náhodou, že musíš vytrvat v těchto okolnostech, ne, já jsem to tak pro tebe určil, protože je to pro tebe tak dobře: „Nebo
ode mne stala se věc tato.“
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Jsi obklopen tobě nesympatickými lidmi? Zakoušíš
křivdy a urážky? Proč máš tak těžký úděl? Chci ti
sdělit svou vůli, proto „ode mne stala se věc tato“.
Jsi v těžkostech po hmotné stránce? Tu pomysli,
milá duše, že má jsou všechna bohatství země a že
já si přeji, abys vše přijímala z mé ruky. Kéž bys
byla na mně cele závislá a chtěla brát z mého nepřeberného bohatství (Filipským 4,19); „...zkuste
mne... nezotvírám-li vám průduchů nebeských,
a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte“
(Malachiáš 3,10).
Zkus mne ve všech mých zaslíbeních! Ó kéž by
o tobě nemuselo být řečeno, co o Izraeli na poušti:
„Ale v této věci jste neuvěřili Hospodinu, Bohu
svému“ (5.Mojžíšova 1,32 dle pův.). Proč hledáš
usilovně pomoc na nesprávném místě a trápíš se
v bezesných nocích? Věz, že „ode mne stala se věc
tato“.
Já sám jsem byl muž bolestí a zkusil nemocí. Vím,
co je námaha, bída a těžkost, ale bez lidské pomoci
jsem tě nechal proto, abys mohl být účasten „věčného potěšení“ (2.Tesalonickým 2,16-17). Nikdy
nezapomínej, že „ode mne stala se věc tato“.
Zklamal tě snad a zneužil tvé důvěry některý přítel,
jemuž jsi otevřel srdce a jemuž jsi důvěřoval? Věz,
že já jsem toto zklamání dopustil, abys v Pánu Ježíši mohl nalézt Toho, který nikdy nezklame. Slyš:
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„Ode mne stala se věc tato.“
Kristus tě chce uchránit jakéhokoli klopýtnutí a pádu. Chce ti pomáhat v bojích a při útocích na tvou
duši. Chce být tvým štítem, tvým důvěrníkem,
tvým pastýřem, tvým kormidelníkem a tvým vůdcem. Chce ti dopomáhat k vítězství ve všech
zkouškách.
Pomluvil tě někdo? Přenech tu věc mně a hledej
ochranu ve stínu mých křídel. Já ochráním před
„rty lživými“ (Žalm 31,19). Důvěřuj mi! Já vyvedu
na světlo tvou spravedlnost, a tvou nevinu jako poledne (Žalm 37,6).
Zhatily se všechny tvé plány do budoucna? Jsi zdrcen, otřesen, sklíčen, zdeptán, znaven a zemdlen?
Pak slyš: „Ode mne stala se věc tato.“ Ukuls plány
a přišels ke mně, abych je požehnal; ale já sám chci
pro tebe připravit plány a vzít na sebe všechnu zodpovědnost, neboť „nad možnost tvou těžká jest tato
věc, nebudeš jí moci sám dosti učiniti“ (2.Mojžíšova 18,18). Považ, že ty jsi jen nástroj, a ne Mistr, jenž ho používá.
Máš upřímné přání něco pro mne učinit, avšak nejsi
v stavu je učinit skutkem, protože jsem tě uvedl do
tichého osamoceného ústraní a položil tě na lůžko?
Chci tě mít cele, proto jsi nucen bezvládně složit
své ruce v klín. Stojí tě to sice mnoho přemáhání,
ale věz: „Ode mne stala se věc tato.“
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Když jsi byl ještě v plné činnosti, nemohl jsem tvou
pozornost upoutat na sebe. Nyní, když tě nechávám
procházet hlubinami, mne hledáš. Jedině ti, kdo se
ztišili a naučili na mne trpělivě očekávat, jsou
v stavu mně skutečně sloužit. Mými nejcennějšími
nástroji a nejplodnějšími pracovníky jsou ti, kdo
byli vytrženi ze své horlivé činnosti a uvedeni do
tichého ústraní; jsou to ti, kdo se naučili bojovat na
modlitbách.
Zastáváš obtížné místo s velkou zodpovědností
a toužíš po odlehčení a úlevě? Pokračuj statečně
dál, počítej se mnou. Já jsem, jenž jsem tě postavil
na toto důležité místo. Učinil jsem to proto, abych ti
dal poznat spolehlivost a pravdivost mého slova:
„Nebo tou příčinou požehná tobě Hospodin Bůh
tvůj ve všech skutcích tvých a ve všem díle, ke kterémuž bys vztáhl ruku svou“ (5.Mojžíšova 15,10).
Není toho mnoho, co vkládám do tvých rukou: maličko oleje do tvého džbánu a hrst mouky do tvé
nádobky (1.Královská 17,12), ale to stačí, abych
vykonal své dílo. Používej toho, neboj se. Kéž by tě
kterákoli situace na tvé cestě, jakékoli urážející zlé
slovo, doléhající k tvému sluchu; každé ukázání se
tvé slabosti nalezlo oděného do Boží zbroje. Pamatuj, že všechny zkoušky patří k výchově. Rány, jež
ti způsobují, se uzdravují potud, pokud se mne učíš
poznávat ve všem. Neboť „skrze toto (lze) žít a vše-
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lijak je v tom život ducha mého“ (Izaiáš 38,16 - dle
pův.). „Protož opuštěných rukou a zemdlených kolen posilňte, a přímé kroky čiňte nohama svýma,...
Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž
žádný neuzří Pána“ (Židům 12,12-14).
„Přiložte srdce svá ke všechněm slovům, kteráž já
dnes osvědčuji vám... neboť není slovo to plané pro
vás, nýbrž jest to život váš“ (5.Mojžíšova 32,46.47
- dle pův.).

