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Iz 58,11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; 
budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 
 
1Kr 17,1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v 
jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo." 
2 I stalo se k němu slovo Hospodinovo: 
3 "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. 
4 Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou." 
5 Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. 
6 A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. 
7 Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. 
8 I stalo se k němu slovo Hospodinovo: 
9 "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě 
opatřovala potravou." 
10 Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na 
ni: "Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil." 
11 Když ji šla nabrat, zavolal na ni: "Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba." 
12 Řekla: "Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi 
trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a 
zemřeme." 
13 Elijáš jí řekl: "Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a 
přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, 
14 neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: »Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, 
kdy dá Hospodin zemi déšť.«" 
15 Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. 
16 Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze 
Elijáše. 
 
1Kr 17,17 Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal 
dýchat. 
18 Tu řekla Elijášovi: "Co ti bylo do mých věcí, muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou 
nepravost a mému synu přivodil smrt?" 
19 On jí řekl: "Dej mi svého syna!" Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil 
ho na své lože. 
20 Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a 
přivodíš jejímu synu smrt?" 
21 Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: "Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto 
dítěte život!" 
22 Hospodin Elijášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. 
23 Elijáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl: "Pohleď, tvůj syn je živ." 
24 Žena Elijášovi odpověděla: "Nyní jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech 
je pravdivé." 
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Iz 58,11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; 
budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 
 
 
Zaslíbení o Božím vedení, ale proč máme jít vyprahlou krajinou? 
Nebylo by lepší, kdyby nás Hospodin vedl krajinou kvetoucí, úrodnou, zemí, která oplývá mlékem a 
medem (tak byla představena Izraeli zaslíbená zem). 
 
Jedna odpověď (žijeme na porušené zemi): 
na takovéto zemi žijeme. Ano, byl zde ráj, tam nebylo místo pro vyprahlost, ráj byl dokonalý.  
Pád člověka způsobil nejen devastaci lidského rodu, vztahů, ale poznamenal i přírodu. A bohužel ji 
ničíme i dnes. Vyprahlé krajiny jsou mnohdy důsledkem lidské činnosti. 
I my křesťané zem, kterou nám Bůh dal často (ať už vědomě, nebo nevědomě) ničíme. 
A i když nás Bůh zachránil, když jsme ho poznali, svěřili jsme mu svůj život, a On nás skutečně vede, stále 
platí, že 

Mt 5,44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 
45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá 
na spravedlivé i nespravedlivé. 

To znamená, že katastrofy, nemoci, ekonomická krize, narušené vztahy se dotýkají jak nevěřících, tak 
věřících.  
Ano, mnohdy nás Bůh podivuhodným způsobem zachrání, ale jindy věřící zahyne stejně jako nevěřící.  
Pád letadla, přírodní katastrofa, hromadná automobilová nehoda… 
Ale i nemoci – od obyčejného nachlazení, přes úrazy, rakovinu, nebo deprese – tyto bolesti se dotýkají 
věřících i nevěřících. 
Asi je to tak, že kdyby byli věřící ušetřeni nemocí, pak by mnoho lidí uvěřilo – z vypočítavosti. Ale Bůh 
touží po naší lásce, ať se nám daří, nebo nedaří. Bůh touží po tom, abychom mu důvěřovali, ať prožíváme 
požehnané dny, anebo strádáme. 
 Jak to vyjádřil prorok Abakuk 

Abk 3,17 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, 
z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 
18 já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. 

 
Další odpověď (poznávám Boha): 
pokud bychom byli ušetřeni jakéhokoliv trápení, cesta našeho života by byla procházkou v růžovém 
sadu, potřebovali bychom vůbec Boha? Možná, že bychom prožívali vděčnost, že nás od všeho chrání, 
ale naše poznání Boha by bylo velice povrchní.  
Naopak, v dobách krize, těžkostí, na cestě vyprahlou krajinou si znovu a znovu uvědomujeme, že bez 
jeho pomoci nejsme schopni život zvládnout. Vede nás to k větší závislosti na něm, k modlitbám, a 
následně také k novému a novému poznání Boha. 
Kdyby Izrael, kterého vysvobodil Hospodin z Egypta, nebyl nucen jít do zaslíbené země pouští, nepoznal 
by Boží moc. Díky cestě vyprahlou krajinou poznali jaký je jejich Bůh. 
Bůh, který spláchl egyptská vojska v rudém moři, který dává manu, který jim dal vodu ze skály, který 
zbořil hradby Jericha, který je vysvobodil od jedovatých hadů, který za ně bojoval proti nepřátelům, 
který je vedl ohnivým a oblakovým sloupem, ale také Boha, který jim dal zákon, pravidla pro život, který 
trestal hřích, vzpouru, který je jako oheň, který vyžaduje úctu, poslušnost, víru, lásku. 
Ale zároveň je Bohem, který odpouští, smilovává se. 
Boha, kterému jde o každého člověka, který je neopustí, nezřekne se jich, 
Bohu, který své plány dotahuje do konce. Boha, který dává dobré věci. 
 
Jak bychom znali Boha my, kdybychom nikdy neprošli vyprahlou krajinou? 
Božím cílem není nás umořit žízní, dovést k vyčerpání, ale poznat, že Bůh dává sílu, občerstvuje, 
zachraňuje. Že Bůh má moc měnit situace, i náš život. Poznat Boha – o to tady jde. 
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Další odpověď (Bůh nás připravuje k úkolu): 
Bůh nás chce použít ke svému plánu. Ale aby nás mohl použít, potřebuje si nás připravit. Jinak bychom 
ve stěžejním okamžiku selhali. A tak nás někdy vede vyprahlou krajinou, abychom se naučili k němu 
volat, abychom věděli, že i tam je s námi, abychom se mu naučili důvěřovat, abychom byli lidmi, kteří 
očekávají na Hospodina. 
 
 
Odpovědí by bylo daleko víc. 
Například někdy procházíme vyprahlou krajinou proto, že jsme se vydali vlastní cestou, místo abychom 
šli tam, kam nás vede Bůh. Důsledkem neposlušnosti. 
Příklad – Jonáš. Jdi do Ninive! Ne, Jonáš jde, utíká na opačnou stranu. Daleko od Hospodina, daleko od 
úkolu, který mu dal. A tak musel projít v tomto případě ne vyprahlou krajinou, ale bouří a krátkodobým 
pobytem v břichu velké ryby. Tam ho Hospodin proměňoval. A pak mu dává novou šanci. 
 
Vyprahlá krajina může být důsledkem našeho hříchu. 

Ž 32,1 Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. 
2 Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. 
3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. 
4 Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. 
5 Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se 
Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. 

 

Davidova zkušenost je následovná: vyznat hřích, prosit Boha za odpuštění. 
Ž 32,6 Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. 

Boží odpuštění je jako oáza. Vyprahlé nitro našeho srdce zdevastované hříchem je naplněnou 
odpuštěním, pokojem, Božím přijetím. Místo viny smíme díky oběti Ježíše Krista přijmout odpuštění a jít 
dál. S novou šancí, kterou nám Bůh dává. 
 
 
 
Iz 58,11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým 
kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 
 

Chtěl bych se vrátit k jedné z možností: Bůh nás vede vyprahlou krajinou, protože nás chce připravit pro 
úkol, který pro nás má. 
Na příběhu proroka Eliáše. 
Eliáš Tišbejský je jeden z přistěhovalců gileádských. V té době vládne v severním Izraeli král Achab se 
svou manželkou Jezábel. Národ uctívá Baála (dárce dešťů, bůh růstu a úrody) ale Hospodin je chce 
přivést k sobě.  K tomuto úkolu si povolal Elijáše.  
Na rozdíl od hostů, neměli přistěhovalci žádná práva. Byli zcela odkázáni na ochranu starousedlíků. Ale 
starousedlíci slouží pohanskému bohu Baálu, a Eliáš se musí naučit důvěřovat Hospodinu.  
Nejprve ho Hospodin pověří, aby Achabovi řekl proroctví: 3 roky nebude pršet, dokonce nebude ani 
rosa. Je to přímý útok proti uctívání Baála. Bohem je Hospodin, váš bůh deště nic neznamená. Vraťte se 
k Hospodinu, na Jeho slovo déšť přijde, ne na slovo Baála. 
Samozřejmě, že na toto slovo neznámého proroka, ještě k tomu přistěhovalce král nereaguje. Ke 
konfrontaci Hospodina a Baala teprve dojde. Ale Bůh si k tomu musí Eliáše připravit. 
 
 
1. Královská 17,1-24 
Eliáš na Hospodinův příkaz vyhlašuje králi Achabovi dobu sucha.  Jedině na Hospodinovo slovo. 

 Eliáš jde k potoku Kerit, kde mu havrani nosí chléb a masa, vodu pije z potoka 
 Eliáš jde do Sarepty u Sidónu, k vdově, která se o něj stará (olej a mouka jí neubývá) 
 Eliáš křísí jejího mrtvého syna 
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Co se má Eliáš během těchto tří let naučit? 
 

1. Hospodin je pánem nad přírodu, má veškerou moc, nad přírodou, stvořením, může si použít 
cokoliv a kohokoliv. 
A tak havrani přináší jídlo – chléb a maso, vodu pije z potoka. 
(podobnou zkušenost má Daniel se lvy, Jonáš s velkou rybou, prorok Balám s oslicí, Petr s rybou, 
která má v tlamě peníz) 

2. Hospodin může z mála udělat mnoho. 
Vdova, ke které je poslán má jen hrst mouky a zbytek oleje, ale toto málo Hospodin rozmnoží 
tak, že stačí pro ni, jejího syna i pro Hospodinova proroka.  
Nejen Eliáš je zachráněn od hladu, ale i tato žena, která ač sama neuctívá Hospodina (říká o 
Hospodinu: tvůj Bůh) je zachráněna od smrti hladem díky poslušnosti. 
Sbírala dříví – to se používalo k oběti. Jako topivo se používal sušený dobytčí trus. Chtěla, 
obětoval to nejcennější, co měla (syna?) Baálovi, aby seslal déšť? Byly to běžné praktiky… I její 
syn je zachráněn…. 
Podobnou zkušenost prožili Izraelci na poušti, kde se jim nerozpadly boty, a oděv se nezničil po 
40 let putování, Ježíšovo promění vody ve  víno, a nebo 5 chlebů a 2 ryby a nasycení zástupu. 

3. Hospodin je pán nad životem a smrtí 
Syn vdovy onemocněl, přestává dýchat. Žena obviní Eliáše, a vytýká mu, proč přišel. 

18 Tu řekla Elijášovi: "Co ti bylo do mých věcí, muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi 
připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt?" 

Má to souvislost s tím, že opravdu chtěla obětovat svého syna Baálovi? A pochopila, že to není 
cesta. Tuto myšlenku opustila. A teď ne Baál, ale Hospodin jí bere dítě? 
Eliáš se modlí. „Vrať do tohoto dítěte život“ vypovídá o tom, že tento chlapec zemřel. 
3 x se sklání nad dítětem, 3x úpěnlivě prosí Hospodina a Bůh vyslyšel jeho prosbu. 
Eliáš má zkušenost – Hospodin dovede vrátit život! 

 
 
Eliáš potřeboval poznat Hospodina, aby mohl obstát v boji s Baálovými proroky na hoře Karmel. 
A proto ho Hospodin vedl vyprahlou krajinou (doslovně i přeneseně). 
Poznal Boha a naučil se mu důvěřovat. Aby se pak s odvahou postavil modlářství. 
 
 
 
I dnes žijeme v době, která je vyprahlá. Vyprahlá krajina. 
Období sucha (ekonomické krize), i odklonu od Boha. Lidé věří všemu možnému, jen ne Hospodinu. 
Možná si nás chce Bůh použít k duchovní obnově národa. 
Možná nás vede vyprahlou krajinou (osobní vyprahlá krajina) a my říkáme: Bože proč? 
 
Možná proto, abychom se naučili důvěřovat Bohu.  
Abychom poznali moc Pána Ježíše Krista.  

F 3,10 abych poznal jej a moc jeho vzkříšení 
Abychom poznali moc Ducha svatého, otevřeli se mu a počítali s jeho mocí v našich životech. 
 
Nevím, ale chci mít otevřené srdce, ptát se, očekávat a poznávat Boha. 
 
Eliáš neviděl návrat severního Izraele k Hospodinu. 
Ale Judsko prožilo (až po jeho smrti) duchovní obrodu. 
Za krále Cjizkijáše, Jošiáše…. 
 
Byla to šance pro Izrael. A Eliáš obstál. 
Obstojím já, je-li v Božím plánu, aby si mne použil? 


