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Možná jsou lidé, kteří by vám moc rádi ublížili. Možná mají už i pečlivě
vymyšleno a připraveno, co přesně provedou, aby vás „ potopili “. Takové věci
se mohou dít například v zaměstnání. Třeba tak, že na vás za vašimi zády
donášejí nadřízenému. Na Boha jsou ale všichni vaši nepřátelé krátcí. Když
patříte Kristu, nemusíte se bát žádných úkladů proti vám. Dokonce ani
nepotřebujete vědět o všem, co se chystá. Bůh má pod kontrolou všechny
události vašeho života. A řídí všechno tak, aby vám to sloužilo k dobrému. To
neznamená, že my věřící máme bezproblémový a bezbolestný život. Necítíme se
neustále skvěle. Když však žijeme pro Boha, náš život je pod Boží ochranou. „
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni
podle jeho rozhodnutí. “ (Ř 8, 28 EP) Haman byl v tehdejší perské říši prvním
po králi a nenáviděl Žida Mordokaje. Důvodem nenávisti bylo, že Mordokaj se
Hamanovi neklaněl a nic si z něho nedělal. Haman proto připravoval vyhlazení
všech Židů v říši. Mordokaje si však přál odstranit přednostně. Na radu
manželky a svých přátel nechal vztyčit kůl, na němž chtěl Mordokaje pověsit
(Est 5, 14). Chybělo jen královské svolení k Mordokajově popravě. Bůh ale
způsobil, že se vše vyvinulo jinak, než Haman předpokládal.
Tu noc totiž král nemohl spát. Nespavost není nijak zvlášť neobvyklá věc. Vy,
kdo ji znáte z vlastní zkušenosti, o tom víte své. Tentokrát však bylo za královou
nespavostí něco víc. Byl za ní Boží záměr. Tak se stalo, že si král nechal
předčítat z kroniky. A „ náhoda “ tomu chtěla, že dočetli až k místu, kde se psalo
o Mordokajově ušlechtilém činu. Mordokaj totiž před časem zachránil králi
život. Při předčítání se ale král dozvěděl, že za to Mordokajovi nebyla prokázána
žádná pocta. Bylo už asi brzo ráno, Haman čekal ve vnějším nádvoří, aby získal
svolení k popravě Mordokaje. Netušil ale, že někdo byl u krále dřív než on. Ten
někdo byl Bůh. A Bůh to zařídil tak, že král chtěl od Hamana radu, jak
Mordokaje poctít. Bůh je vždy (mnohem) víc než o krok napřed před všemi
našimi nepřáteli. Naše životy jsou v jeho rukou. A bez jeho svolení se nám nic
nestane (srov. Mt 10, 29n). Bůh v našich životech dopouští i bolestné a
nepříjemné věci. Bůh mnohokrát dovolil i to, aby jeho lidé byli zabiti. Tak tomu
bylo s Pánem Ježíšem Kristem. Bůh však nedovolí, aby nás někdo oddělil od
něho – od jeho lásky k nám (srov. Ř 8, 31 – 39). A bude se dít vždy jen to, co on
dovolí. Nebojte se tedy těch, kdo by vám chtěli škodit. Bůh je má pod kontrolou.
Haman byl příliš pyšný. Nedokázal si představit, že by král chtěl odměnit
někoho jiného, než jeho samotného. Proto navrhoval pocty, které chtěl sám pro
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sebe. Jaké muselo být jeho zděšení, když zjistil, že král měl ve skutečnosti na
mysli Mordokaje. Chtě nechtě však Haman musel všechno udělat přesně tak, jak
sám navrhl. Král v tu chvíli netušil, že Mordokajovi udělil mnohem víc než
pocty. Nevědomky zachránil Mordokajovi život. Ani Mordokaj pravděpodobně
v tu chvíli nevěděl, před čím ho Bůh ochránil a co mu hrozilo. Bůh ale přesně
věděl, co dělá. Kolikrát už asi naše životy visely na vlásku, a Bůh nás zachránil?
Kolikrát už asi Bůh ochránil naše děti, aniž jsme o tom věděli? Modlit se za
Boží vedení a ochranu není nic zbytečného ani formálního. Je to moc důležitá
věc. Máme nepřítele, který by nás chtěl zničit. Ale Bůh mu dobře vidí pod prsty.
Proto to s námi dopadá tak, jak čteme v žalmu: „ …vykopali na mě jámu, spadli
do ní sami. “ (Ž 57, 7b EP)
Zdrcený Haman se vrátil domů, kde svým přátelům a své manželce vypověděl,
co se mu přihodilo. Vůbec ho nepotěšili, ani nepovzbudili. Naopak mu ohlásili,
že Mordokajovi úplně podlehne. Proč? Protože Mordokaj byl původu
židovského. Mordokaj patřil k lidu živého Boha. Bojovat proti Božímu lidu
znamená bojovat proti Bohu a v takovém boji nikdo nemůže obstát. Na čas
může sice vzniknout zdání, že Bůh a jeho lid prohrávají. Nakonec ale vždy
zvítězí. V Kristu je tato jistota vítězství i naším dědictvím. V Kristu jsme se stali
potomky Abrahamovými (srov. Ga 3, 29), pravými Židy (srov. Ř 2, 29; 11, 13 –
24; Ef 2, 11 - 22). Není pro nás otázkou, jestli v boji s hříchem, ďáblem a
světem vyhrajeme. Jedinou otázkou může být, kdy vyhrajeme, „ … neboť kdo se
narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. “
(1J 5, 4 EP) Možná víte o lidech, kteří vás nemají rádi kvůli vaší víře v Krista.
Vadí jim, že se před nimi netřesete. Nenecháváte se od nich zmanipulovat
k jednání, které je v rozporu s vaším přesvědčením. Možná o nich ani nevíte.
V každém případě však pro vás platí poselství: Nebojte se jich, Bůh má všechno
pod kontrolou. Dělejte dál to, k čemu vás vede Kristus, a nenechte se zastrašit.
„ Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo
nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí
zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to
předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. “ (F 1, 27n EP)
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