
SÍLA PRO ZEMDLENÉ 

Izajáš 40,25-31 

 

Stojíme stále ještě na počátku nového roku. A zde možná více uvažujeme o budoucnosti. Co nový rok přinese? Jaký 

bude. Co nás v něm čeká? Rádi bychom, kdyby nás potkalo něco radostného, naplňujícího, úspěšného. A podvědomě 

se asi trochu obáváme toho, co když budoucí dny a měsíce přinesou něco těžkého, nějakou životní zkoušku, ztrátu, 

zklamání. Jak to zvládneme? Jak to uneseme? Jak v tom obstojíme? Pravdou je, že do budoucnosti nevidí nikdo 

z nás. Proto nás budoucnost možná trochu i leká. Svou budoucnost můžeme jistě částečně ovlivnit – svými 

prozíravými či naopak nemoudrými rozhodnutími v minulosti. Ale přesto zůstává budoucnost něčím, co nemáme 

plně ve svých rukou. Je to značné míry neznámá veličina. A neznámé nás někdy leká. Proto jsme vděčni za pozvání 

Bible k pohledu na někoho, kdo má dost sil a možností na jakoukoli situaci, která nás může v životě potkat. My tu 

sílu vždycky nemáme. Ale je tu někdo, kdo ji má.  

 

1. Pochybnosti o Boží moci 

Náš biblický text je vzat z knihy proroka Izajáše, konkrétně z té části, která vypráví o Božím lidu, Izraeli, ztraceném 

toho času kdesi v daleké Babylonii. Izrael byl násilně vyrván ze své země a rozptýlen do vyhnanství. Zdá se, že po 

smršti Božího soudu, je tento lid navždy ztracen. Nemá dost sil na to, aby svou situaci zvrátil. Ale Hospodin na svůj 

lid nezapomněl. I když jej pro jeho hříchy musí provést těžkými časy, přece jej neopustil. Znovu se k němu sklání. 

Znovu jej oslovuje. A tak smí zbídačený lid Izraele znovu slyšet slovo o Boží moci. O Boží stvořitelské moci. Izrael 

v zajetí asi nejednou ztrácel víru a naději. Jejich otcové jim vyprávěli o Bohu, který má moc nade vším, který stvořil 

všechno viditelné i neviditelné. Ovšem nyní vše vypadá docela jinak. Jakpak je dnes možné věřit v mocného Boha 

Stvořitele, když o nás teď rozhodují jiní? Mocný Babylon nyní určuje osudy národů. A tak Izraelští potřebují znovu 

slyšet, že Hospodin je stále zde a že se nezměnil. Potřebují připomenout, že „pronárody jsou jako kapka ve vědru, 

jak prášek na vahách … že, všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, než nicota“ (v. 15.17). 

A mezi národy, které před Boží tváří nejsou nic, patří i mocný a veliký Babylon. Ani ten není nic. Je dokonce méně 

než nic. Všechna moc, pýcha a sláva velikého Babylonu je před Bohem naprostou nicotou. Izrael to však prožíval 

jinak. Prožil na vlastní kůži až příliš dobře, jak mocný a velký Babylon je. Ale má znovu slyšet to, co přece zná už 

tak dávno, že před Bohem jsou všichni mocní a velcí naprosto nicotní. To má novu povzbudit víru Izraele, který na 

to asi začal poněkud zapomínat: „Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což 

nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který 

nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se 

soudci země“ (v. 21-23). Izraeli, ty, který v beznaději ztrácíš víru, který jsi zdrcen mocným Babylonem, cožpak to 

nevíš? Nevzpomínáš si? Zapomněl jsi, kdo položil základy země, kdo sídlí nad obzorem, kdo všechny mocné tohoto 

světa nemá za nic? Pokud jsi na to zapomněl, tak to znovu slyš. Z novu se toho s důvěrou chop. Jestli se někdo 

změnil, pak jsi to byl ty, Izraeli. Ty jsi mě opustil, ty jsi byl pro svůj hřích rozehnán, ty jsi ztrácel víru a naději. Ale 

já, Hospodin, jsem se nezměnil. Jsem stále zde a jsem stále tentýž. A chci, abys to znovu prožil. Abys znovu uviděl 

mojí moc, moji sílu, moji slávu. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ (v. 26). Zapomněl 

jsi, Izraeli? Rozpomeň se. „Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není 

zemdlený, není znavený“ (v. 28). Ano, ty jsi na konci svých sil, ale to neznamená, že také Bůh je na konci sil. Ty jsi 

zemdlený a unavený, ale Bůh není zemdlený ani unavený. Ty už nemáš žádné možnosti, ale Bůh má nové možnosti.  

 

2. Pochybnosti o Boží lásce 

Ale Izraele zřejmě trápí ještě jeden problém. Jsou zde přítomny pochybnosti o Boží moci a síle, ale jsou v tom zdá 

se přítomny i pochybnosti o Boží lásce: „Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: Má cesta je Hospodinu 

skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ (v. 27). Jako by Izrael říkal: Ale i kdyby to byla pravda, že Hospodin je mocný 

Stvořitel, nám to nic neprospívá. Naše cesta je Hospodinu skryta. Bůh neví, co prožíváme. Možná i s tím nádechem 

– že to ani vědět nechce, protože je mu to lhostejné. Bůh o nás neví, ztratil o nás zájem. A pak ještě: Můj Bůh přehlíží 

mé právo, zní další povzdech. Dalo by se to přeložit také: Mé právo jde kolem mého Boha. Prochází nepovšimnuto 

kolem něj. Izrael možná cítil, že národní katastrofa, která je postihla, byla důsledkem jejich hříchů. Hospodin je 

postihl, vstoupil s nimi do sporu (právo, soud či spor – všemi těmito slovy lze překládat pův. heb. slovo). Ale teď se 

zdá, že náš spor je pro Hospodina uzavřená záležitost. Nechce se už námi zabývat, nechce s námi mít nic společného. 

Nevidí nás, přehlíží nás. Tak tedy i v takovém rozpoložení se zřejmě Izrael ve vyhnanství nachází. Cítí se Bohem 

bytostně opuštěn, zavržen. Bůh o nás neví, Bůh nad naší záležitostí zlomil hůl. Ale i zde smí Boží lid slyšet nové 

povzbuzení a ujištění. 



V pochybnostech o Boží síle mohl Izrael nově zaslechnout svědectví o Boží stvořitelské moci, o moci, která se nijak 

neumenšila. A v pochybnostech o Boží lásce a ochotě mohou Izraelští slyšet ujištění: „Od dává zemdlenému sílu a 

dostatek odvahy bezmocnému“ (v. 29). Přesně taková byla situace Izraele. Byl zemdlený a byl bezmocný. Hrůzy, 

kterými Izrael prošel, ho naprosto vyčerpaly. I u těch, kteří přežili, se dostavila nemilosrdná reakce – vyčerpání, 

prázdnota, bezmoc, nejistota. A v takovém stavu se těžko věří v Boží moc a Boží lásku. Ale Hospodin ke svému lidu 

nově promlouvá. On může dát novou sílu zemdlenému, on může dát novu odvahu bezmocnému. A proč, protože on 

sám není zemdlený, ani znavený, jak čteme (v. 28).  

 Souhrnně tedy: Izrael se ve vyhnanství cítí opuštěn Bohem. Bohem zapomenut. Pochybuje o Boží moci i o 

Boží lásce. Buďto Bůh nemá dost moci, aby nám pomohl, anebo nemá dost chuti, aby nám pomohl. Obojí je hrozivé. 

Ať už je za tím Boží nemohoucnost nebo Boží neochota, výsledek je stejný. Jsme ponecháni pouze sami sobě, vydáni 

napospas hříčkám mocných, hříčkám osudu. Tyto dvě základní pochybnosti o Bohu se v různé podobě vracejí 

dodnes. Zejména se vynořují tam, kde lidé trpí a třeba dlouho trpí a ptají se po Bohu. Uzavírají často podobně jako 

tehdy starý Izrael. Buďto žádný Bůh vůbec není (a pokud je, tak je bezmocný), anebo sice je, ale nejeví o nás zájem. 

Hospodin na pochybnosti o své moci odpovídá poukazem na svou stvořitelskou moc, na pochybnosti o své lásce 

odpovídá tak, že se sklání ke znavenému a bezmocnému dodává nové síly.  

 

3. Slož naději v Hospodina 

Bible říká, že klíčem k tomu, aby člověk mohl od Pána Boha přijmout nové síly, je víra – „Kdo skládají naději v 

Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení“ (v. 31). Proto Pán Bůh 

Izraeli připomíná svou stvořitelskou moc, a proto jim připomíná i ochotu je pozvedat a posilovat, aby v jejich srdci 

zažehl nový plamínek víry a naděje. Ti, kdo s vírou a nadějí čekají na Boha, „nabývají nové síly“ – dosl. „vyměňují 

sílu“. V Bibli se tohoto slova „vyměňovat“ užívá pro výměnu oděvu nebo výměnu starého za nové. Bezmoc je 

vyměněna za novu sílu. Bůh umožňuje obrazně řečeno to, aby člověk mohl svléci svou zemdlenost a beznaděj a 

obléci namísto toho novu sílu a odvahu. To je velké poselství a velké zaslíbení. Také my se můžeme cítit někdy 

vyčerpaní, unavení, slabí, bezmocní a prázdní. A je to nakonec docela častá zkušenost. Nemusíme prožívat zrovna 

taková traumata jako tehdy Izrael, ale přece i my známe chvíle, kdy se zdá, že už nemůžeme dál. Všechno se na nás 

valí ze všech stran a spolehlivě to odčerpává síly. Také my se přitom můžeme někdy ptát: A kde je Pán Bůh? 

Nezapomněl na mě? Má vůbec moc něco v mé situaci udělat, změnit? A chce vůbec něco udělat? Připomeňme si 

v takové chvíli třeba právě toto slovo, o kterém dnes mluvíme: „On dává ustalému sílu, a tomu, ježto žádné síly 

nemá, moci hojně udílí“ (v. 29; Kral.). I mladíci jsou unavení a klopýtají, píše se v našem textu. Je to obraz naprosté 

vyčerpanosti, když už klopýtají i ti, kdo mají ještě nejvíc sil a energie. Lidské síly jsou prostě omezené. Mají své 

hranice, mají svůj rezervoár, který když se vyčerpá, člověk zemdlí. Na těle i na duchu. „Ale ti, kdo skládají naději v 

Hospodina, nabývají nové síly.“  

 Toto slovo nám připomíná i pozvání Pána Ježíše: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 

břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mt 11,28). Ve víře v Pána Ježíše Krista můžeme nabývat odpočinutí a nových 

sil. Nejvíce totiž vyčerpává beznaděj. Římskému řečníkovi a filosofovi Ciceronovi se připisuje známý výrok: Dum 

spiro spero – Dokud dýchám, doufám. Tedy ve smyslu: Dokud dýchám, dokud žiji, vždycky mám naději. Mnohem 

více to však platí obráceně: Dokud doufám, dokud mám naději, tak pořád ještě žiji. S nadějí, s vírou se snáší i 

nepříznivé okolnosti života, i všelijaká únava a vyčerpání, přeci mnohem snesitelněji, než když už člověk naději a 

víru ztratil. A Bible před námi otevírá přístup k síle a naději, která se neunaví ani nevyčerpá. A to je naděje a víra 

v Pána Ježíše Krista. On přišel proto, abychom měli vždy a za všech okolností přístup k bohaté a slavné, pevné naději. 

Vždyť v Pánu Ježíši Kristu nás Bůh ujistil jak o své moci (vždyť Kristus vstal z mrtvých!), tak o své lásce (Kristus 

trpěl pro naši spásu). A tato Boží naděje je tu také dnes a také s námi a vždycky bude.  

 

Stojíme na prahu nového roku. Nevíme, co přinese, nevíme, co je před námi. A moc si přejeme, aby nepřišly situace, 

které nebudeme mít pod kontrolou, které nebudeme zvládat, na které naše možnosti a síly nebudou stačit. Toho se 

jako lidé obecně moc bojíme. Bezmoci. Ale kéž nás i do našich obav a nejistot vyprovodí slovo Hospodinovo, které 

zvěstuje naději i pro chvíle, kdy malomyslníme a dostáváme se ke konci sil: „Od dává zemdlenému sílu a dostatek 

odvahy bezmocnému …  ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez 

únavy, jdou bez umdlení.“ A kéž nás vyprovodí i slovo Ježíšovo: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 

obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ AMEN 

Sbor CB Praha 3, neděle 8.1.2017, Michal Žemlička 


