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tíseň a nejistotu doby si patrně uvědomuješ 
stejně jako já. Po 80 letech jsme v Evropě svědky 
invazivní války. Pár set kilometrů od nás  umírají 
desítky tisíc mladých mužů, a nikdo s tím není 
schopen nic udělat, ani politikou, ani modlitbou. 
Zlověstné zvýšení poplatků za energie, které tato 
válka způsobila, nezvládne řada Čechů bez po
moci někoho druhého (patrně státu) zaplatit. 
A jak to tento podzim bude s epidemií, kvůli které 
už zemřely miliony lidí a která i nám, kdo jsme ji 
přečkali, tolik znepříjemňovala život?

Do podobně těžké situace napsal Izajáš izrael
ským vyhnancům zvláštní komentář: Nepřipomí-
nejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabý-
vejte. Hle, činím novou věc a už vzchází, což to 
nevíte? Ano, učiním v pustině cestu, v pusté kra-
jině řeky, ... abych dal pít svému lidu, svému vy-
volenému. (Iz 43,18d) Není tak důležité to, co 
 Izraelci prožívají, protože Bůh právě teď dělá něco 
nového, něco úžasného.

Boží lid, který na tom byl bídně, bude osvěžen 
a bude z Boha nadšený. Když čteme dál, vidíme, 
že jde o odpuštění hříchů, které si Izraelci nemohli 
zasloužit, ale které jim spadlo z nebe. V posledku 
jde o Mesiáše, který toto odpuštění zprostředko
val. Ona nová věc, to byl příchod mesiášského 
věku, nejzávratnější posun lidských dějin. Ale po
zor: Izraelci by si toho ani nevšimli (Bůh se jich 
ptá: „Což to nevíte?“).

Jak je to dnes? Třeba Bůh zrovna nic nedělá... 
Třeba máme smůlu a musíme to tady nějak do
klepat... Přesně tak patrně uvažovali mnozí vy
hnanci.

Izajáš prorokoval příchod mesiášského věku, ve 
kterém budou zmíněné úžasné věci přítomné po
řád: Boží dar odpuštění hříchů, zdroj osvěžení pro 
žíznivé a Boží nasměrování pro naše životy v pus
tých krajinách tohoto světa. Taková je duchovní 
realita dneška. My však přesto můžeme mít do
jem, že doba je zlá a že Bůh nic nedělá.

V čem tehdy spočíval problém Božích lidí? 
Ale ty, Jákobe, jsi mne nevzýval, neboť jsi mnou 
unavený... (v. 22) V náboženském prostředí to 
bylo provokativní, až šokující tvrzení. S tím, že 
je svým Bohem unaven, žid totiž hned tak nepři
jde. Neřekne Hospodinu: „Jsem z tebe unavený“, 
ani manželce: „Jsem z Adonaje unavený.“ To ho 
ani nenapadne, i když to někdy může být pravda. 
A co my, křesťané? Dojde nám to, když jsme Bo
hem unaveni? I křesťan v modlitbě stěží poví: 
„Pane, už jsem z tebe unavený“, ani na otázku 
„Jak se máš?“ asi sousedovi neřekne: „Jsem una
vený z Ježíše Krista“.

Jak tuto únavu poznáme?
– Vzali jsme si někdy dovolenou od modlitby 

nebo nás modlitba přestala bavit? („Ty, Jákobe, jsi 
mne nevzýval!“)

– Ochabl náš zájem o četbu Bible? Uhnízdil se 
v nás pocit, že už jsme to četli a že nám to těžko 
něco řekne?

– Proč na setkání s modlitbami za Ukrajinu 
přišlo v jednom větším společenství před prázdni
nami jen osm lidí?

– Proč křesťané neočekávají, že bude Bůh na 
bohoslužbách působit?

Důvodem může být únava Bohem. Kdyby
chom měli naději, že Ježíš něco udělá, dovolenou 

od modlitby bychom si asi nevzali. Vím, že mnozí 
na modlitební setkání nepřijdou proto, že nemo
hou, nebo proto, že je k tomu Bůh nevede. Tak je 
to správné. U někoho ale únava Bohem důvodem 
být může, zvlášť když z dějin víme, že v místech 
vylití Ducha, tedy tam, kde se Bohem unavení lidé 
vyskytovali jen vzácně, byly nejnavštěvovanějšími 
shromážděními právě společné modlitby.

Obávám se, že někteří vedoucí mohou na lidi 
tlačit a snažit se je k účasti na modlitebních setká
ních přimět. Vytvářejí v nich pocit viny, a proto 

někteří i přijdou. Ale jakou to má cenu? Nutit do
spělé k něčemu, do čeho se jim nechce a co by nej
radši měli z krku? Vedoucí, který s lidmi pracuje 
na základě pocitu viny, dělá zásadní chybu. Nejde 
o účast na akcích. To jsou vnější věci. Jde přede
vším o věci vnitřní, protože těmi budou nakonec 
určeny i ty vnější.

Rozhodující pro náš osobní život s Bohem i pro 
život v církvi je naděje. Co to je naděje? Optimis
mus, očekávání dobrých věcí. Kdo má naději, ne
chá se nadchnout.

Kde vzít naději? Naději, že tady má cenu něco 
pro Boha dělat, naději, že Bůh něco dělá a že je 
možné se na tom podílet...

Naděje není v tom, že válka na Ukrajině brzy 
skončí (i když je naším úkolem se za to modlit) 
a že energie budou levnější. Naděje není v tom, že 
epidemie definitivně ustoupí a bude zase dobře. 
Evropa budoucnosti už tak bezpečná jako před 
epidemií a válkou na Ukrajině nebude.

Skutečná naděje je jen v tom, že Bůh působí 
ve prospěch spravedlnosti, že jeho láska je aktivní. 
Mámeli skutečnou naději, vnímáme, že Bůh ob
čerství svůj lid a že nám dává směr v pustinách 
tohoto světa. Pokud máme tuto naději, budeme 
asi chodit na modlitební shromáždění – anebo 
taky ne. Ale ta naděje nám dá sílu žít s Bohem 
a dělat jeho dílo, ke kterému nás volá.

Dnes jsem tu s Tebou snil hlavně o velké na
ději, té mesiášské. Končím praktickou, zdánlivě 
menší nadějí, která je ale součástí té velké: Je mi 
těžko? Bůh čeká, že mu budu důvěřovat. Trápím 
se kvůli lidem, na kterých mi záleží? Bůh je má 
rád a bude s nimi jednat. Bůh má rád mě. Proto 
mi pomůže. Hledat na jiné adrese se nevyplácí.

Rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem se pozná 
i tehdy, když dotyčný zažívá pohodu, i tehdy, když 
je tísněn. Pokud zažíváme pohodu, jsme vděční? 
Křesťan ví, komu může být vděčný. Kde hledáme 
první pomoc, když jsme v tísni? Nevěřící zůstává 
sám. Máme obrovskou výhodu, protože 
víme, že Bůh aktivně působí  
ve prospěch svého lidu.

Únava z Boha?
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