
Neděle 12.3.2017 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 

 „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, 
já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, oheň 
tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj Spasitel.“  (Iz 43,1-7) 

Minulou neděli jsme přemýšleli o víře jako Božím daru. Pověděli jsme si, že bez víry v Boha a 
bez důvěry k lidem se žije těžko. Zastavili jsme se u speciální otázky, jak je to s velikostí víry, 
s její silou nebo slabostí. Tak nás k tomu vedla prosba Ježíšových učedníků, kteří prožívají, že 
mají víry málo a chtějí víry víc. Dnes budeme přemýšlet nad biblickým textem, který je pro 
křesťanskou víru výzvou. Obsahuje totiž zajímavá Boží zaslíbení. Osobně se k těmto veršům 
rád vracím a rád je v rozhovorech připomínám. Přinášejí jedinečné poselství o Boží dobrotě, 
velikosti a moci. Co nám říkají a jak jim máme dnes rozumět? 

1.  S Bohem se nemusíme bát 

Známý oddíl z Izajáše 43, který jsme otevřeli, je napsán tak bezprostředně, že ho přijímáme 
jako jasné ujištění o Boží ochraně a pomoci. Rádi se k němu vracíme, když prožíváme něco 
těžkého. Souvisí to s tím, že začíná slovy „Neboj se!“ Pán Bůh se zde dotýká jednoho 
z hlavních problémů každého člověka. „Strach“ je totiž jedním ze základních projevů hříchem 
nalomeného lidství. Bojíme se bolesti, utrpení, války, uprchlíků, terorizmu, smrti, rakoviny, 
nezaměstnanosti…. Do ovzduší strachu a nejistoty slyšíme Boží „neboj se“.  Jenže tento výrok 
byl určen původně Izraeli, Boží církvi. Zazněl do konkrétní dějinné situace.  Mohli mu správně 
porozumět vlastně lidé, kteří znali Izajášova Boha, věřili v Něho a měli s Ním své zkušenosti.  

Izraelci byli tehdy v těžké situaci babylonského zajetí. Dříve je ohrožovali Asyřané, teď to jsou 

Babylóňané. Ti dílo zkázy dokončili, Jeruzalém a chrám zničili a lid odvlekli do zajetí. Do této 

ponuré životní reality zní slova Božího potěšení: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem 

tě tvým jménem, jsi můj.“ „Neboj se“ to je Boží povzbuzení i výzva. Věřící se nemají bát, tedy: 

nemají si myslet, že Pán Bůh na ně zapomněl. Nemají se bát, že jejich Bůh nestačí na trápení 

své církve, nemají se bát, že neexistuje východisko ani žádná budoucnost. 

Aby to poselství „zabralo“, aby je Izrael dobře slyšel a přijal, připomíná Izajáš věřícím, kdo 
k nim mluví. Je to jejich Stvořitel, jejich Pán i vládce celého světa. To jsou slova toho, který 
vdechl všemu život a zformoval Izrael jako svůj lid. Jenže to není zdaleka všechno. Pán Bůh  
Izrael také „vykoupil“ a „povolal“. To jsou v biblické řeči velmi silné výrazy. „Vykoupení“ 
znamená „záchranu“, vyplacení otroka, vysvobození z totální závislosti. A  Boží „povolání“ to 
je pozvání k životu pro Boha, k vzácnému úkolu Božího služebníka. Díky těmto Božím velkým 
skutkům patří Izrael cele Bohu. „Jsi můj!“ – to mluví za všechno. Izrael patří Bohu ne jako 
otrok, nýbrž jako syn. Bůh zná jeho jméno, On mu rozumí a drží nad ním ochrannou ruku….. 

2.  Boží velké možnosti 

Boží poselství k Izraeli pokračuje velmi působivými obrazy, mluví se v nich o vodách, řekách a 

ohni. Nás to zajímá, oslovuje a možná i fascinuje, když slyšíme o Boží ochraně v konkrétních 

nebezpečích. Dokážeme si pod tím představit různá ohrožení v naší době (humanitární 

katastrofa v Africe, politická nestabilita v Evropě a ve světě, problém kolem přílivu 

uprchlíků…). Pán Bůh tímto srozumitelným způsobem promlouvá k věřícím lidem ve staré 

době. Chce, aby věděli, že mu mohou důvěřovat za všechno okolností!  



„Půjdeš-li přes vody, přes řeky nebo ohněm….“ – to neznamená, že Izrael čekají všechny 

možné hrůzy, že Pán Bůh chystá další tvrdé zkoušky. Tímto způsobem Pán Bůh vysvětluje, že 

Jeho sliby ochrany, pomoci a věrnosti platí pro všechny životní situace. Ano, může se stát, že 

se objeví nebezpečí a těžkosti. Pán Bůh to nevylučuje, Pán Bůh nemá pro věřící speciální 

podmínky, bezproblémový život, život v bavlnce… Pokud se tedy dostaneš (Izraeli, Broňku, 

Evo, Petře nebo Hanko) do nebezpečí, „neboj se, já budu s tebou“. Už autor Ž 23 něco o tom 

věděl a vyznával víru podobně: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, 

vždyť se mnou jsi ty“. Z dějin Izraele víme o tom, jak Boží lid šel přes vody Rudého moře, jak 

zdolal řeku Jordán….A jak to dopadlo? Neuvěřitelně dobře! Bůh je provedl, Bůh jim připravil 

cestu tam, kde žádná cesta nebyla, Bůh je ochránil. Jinde Bible vypráví o zkušenosti 

Danielových přátel, kteří měli kvůli své oddanosti Bohu zemřít v plamenech. Bůh je zachoval, 

nic se jim nestalo. – To nejsou každodenní zkušenosti věřících, to není běžný způsob Božího 

jednání. To jsou naprosto výjimečné situace, které nás mají povzbudit. Ale na druhou stranu 

máme vědět a věřit, že Boží možnosti nekončí tam, kde končí ty naše! 

3.  Boží sliby dnes 

Je pravda, že Izajáš přinášel slova potěšení a posily nejdříve Izraeli. Ovšem to všechno je 

v Bibli zapsáno proto, že to neplatí jen pro Izrael. Izajášovo poselství totiž charakterizuje 

našeho Boha. Bůh povzbuzoval těmito slovy věřící ve starověku, ale On je dnes stejný, On se 

nezměnil. On miluje tento svět a každého člověka. On si přeje, aby v Něho lidé věřili, aby Mu 

důvěřovali. On poslal svého Syna Ježíše, aby všem vyřídil dobrou zprávu o Boží lásce, milosti 

a spáse. Proto je nakonec Izajášovo slovo útěchy také Božím slovem pro nás. 

Z úst Pána Ježíše Krista slyšíme velmi podobná slova útěchy: „Nic se neboj, jen věř!“, „Ať se 

vaše srdce nechvěje a neděsí!“ Víme, že k životu patří nejrůznější pokušení a nebezpečí. Sami 

je  nevyhledáváme, nevrháme se po hlavě do dobrodružství a nebezpečí, abychom otestovali 

Boží možnosti, Boží postřeh a moc. Ale pokud se těžkosti objeví, přijdou životní zkoušky, 

víme, že se nemusíme bát. Víme, že náš Bůh je s námi.     

Třeba někdo z nás zrovna prochází těžkým obdobím, nemá se dobře, možná pochybuje o 

Boží dobrotě, o smyslu víry. Také tobě je určeno Boží slovo z Izajáše 43 „půjdeš-li, budu s 

tebou….“. Pán Bůh na tebe nezapomněl, On o tobě ví, On je s tebou. On sice dopustil něco 

těžkého, ale zároveň tě chce ochránit před tím nejhorším, před beznadějí, před rezignací… 

Důvěřujme Pánu Bohu ve všech situacích našeho života. A nezapomínejme na to, že On nás 

povzbuzuje nejen k víře, ale také k odvaze, ke statečnosti, vytrvalosti a věrnosti. Pamatujme 

na to, že někdy Pán Bůh dopouští životní zkoušky, aby nás přitáhl k sobě blíž, aby nám dal 

poznat nově svou milost a moc… Přijímejme vše s důvěrou v Boží lásku a dobrotu. AMEN. 

                                                                                                                                       Bronislav Kaleta 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


