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NAŠE, LIDSKÉ „I KDYBY…“ 
2Kr 7,1 Elíša řekl: "Slyšte slovo 
Hospodinovo. Toto praví Hospodin: 
»Zítra v tuto dobu bude v samařské 
bráně míra bílé mouky za šekel a 
dvě míry ječmene budou za šekel.«" 
2 Nato odpověděl štítonoš, o jehož 
ruku se král opíral, muži Božímu:  
"I kdyby Hospodin otevřel nebeské 
propusti, jakpak se toto slovo 
uskuteční?" Prorok řekl: "Hle, uvidíš 
to na vlastní oči, ale jíst z toho 
nebudeš." 
 
 
U Boha není nic nemožného 
vyznání Jeremiáše a Marie, matky PJ 
 

Jr 32,17 "Ach, Panovníku 
Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i 
zemi svou velikou mocí a svou 
vztaženou paží. Tobě není nic 
nemožného. 
 
L 1,37 Neboť 'u Boha není nic 
nemožného'." 
 
 
Zj 21,5 Ten, který seděl na trůnu, 
řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A 
řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a 
pravá." 
6 A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem 
Alfa i Omega, počátek i konec. 
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo 
z pramene vody živé. 
7 Kdo zvítězí, dostane toto vše; já 
mu budu Bohem a on mi bude 
synem. 
 
 
 
 
 
 
 
1. MILOST ODPUŠTĚNÍ 
Iz 1,18 Pojďte, projednejme to 
spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše 
hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako 
sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, 
budou bílé jako vlna. 
 
 
 
 

Lidské, i kdyby 
Ben-hada Aramejský král obléhá Samaří. 
Izraelský král obviní proroka Elíšu (Elizea), že je to jeho vina. 
Elíša na Boží pokyn vystoupí a slibuje, že zítra bude hojnost 
všeho. Na to reaguje hlavní králův poradce: I KDYBY… 
 
Připomíná mi to moje: I KDYBY… 
Kolikrát v životě jsem reagoval stejně! Stál jsem v těžké situaci, 
a hluboko v srdci jsem si říkal: z téhle šlamastiky se nikdy 
nedostanu. Jinými slovy: není síly, není způsob, není člověka, 
který by mi pomohl. A k tomu je již blízko k větě, kterou se 
možná neodvážíme vyslovit nahlas, ale zní nám v hlavě: ani 
Bůh s tím nic neudělá. I KDYBY Hospodin otevřel nebeské 
propusti, jakpak se toto slovo uskuteční? 
Stojíme na začátku nového roku, a nevíme, co nás čeká, Bůh to 
ví, a na nás je jediné, abychom nikdy, v žádné situaci 
nezapomněli na základní pravdu: U BOHA NENÍ NIC 
NEMOŽNÉHO.  
 

Tak to prohlásil prorok Jeremiáš. Izrael byl v Babylonském 
zajetí, situace mu připadala bezvýchodná, ale Hospodin jim 
dává zaslíbení: vrátíte se zpět, budete kupovat a prodávat své 
domy a budete žít v bezpečí.  
Jeremiáš na to odpovídá slovem víry: Panovníku Hospodine, 
tobě není nic nemožného! 
 

Ať budete stát v tomto roce v jakékoliv situaci, prosím, 
vzpomeňte si na toto slovo: U Boha není nic nemožného! 
Vyznávejte ho a s tímto vědomím jděte dál. 
Protože jediná druhá reakce je: I KDYBY… a to je pochybnost, 
nevěra, skepse, která Bohu, Otci všemohoucímu, Stvořiteli nebe 
a země říká: to nedokážeš! 
Prorok Elíša královu poradci na jeho pochybnosti, na jeho 
satirickou, jízlivou poznámku odpovídá: Uvidíš to na vlastní 
oči, ale tebe se to týkat nebude. Bude dostatek jídla, ale ty ho 
jíst nebudeš.  
A toto nebezpečí hrozí i nám. Pokud zpochybňujeme Boží moc, 
pak se vysmíváme všemohoucímu Bohu, a neokusíme nic 
z jeho milosti, pokoje, naděje, vysvobození a požehnání. 
Buďme lidmi víry. Očekávejme na toho, který VŠECHNO TVOŘÍ 
NOVÉ (Zj 21,5),  
To bylo naše, lidské, I KDYBY 
Ale i Bůh má své „I KDYBY“ a my si ho teď připomeneme. 
 
 
 
Neexistuje selhání, provinění, hřích, na který by nestačilo 
Boží odpuštění.  
Krev Pána Ježíše nás očišťuje od KAŽDÉHO hříchu! 
Jediná podmínka: jít a s Bohem to projednat. 
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Krev Ježíše nás očišťuje od hříchu 
1J 1,7 Jestliže však chodíme v světle, 
jako on je v světle, máme společenství 
mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, 
nás očišťuje od každého hříchu. 
8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, 
klameme sami sebe a pravda v nás 
není. 
9 Jestliže doznáváme své hříchy, on 
je tak věrný a spravedlivý, že nám 
hříchy odpouští a očišťuje nás od 
každé nepravosti. 
 
 
 
 
 
 
 
2. NEZABLOUDÍ, NEPADNE 
Iz 35,8 Bude tam silnice a cesta a ta se 
bude nazývat cestou svatou. Nebude 
se po ní ubírat nečistý, bude jen pro 
lid Boží. Kdo půjde po této cestě, 
nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. 
9 Nebude tam lev, dravá zvěř na ni 
nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, 
nýbrž půjdou tudy vykoupení. 
10 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se 
vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a 
věčná radost bude na jejich hlavách. 
Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají 
starosti a nářek. 
 
Ž 37,23 Hospodin činí krok muže 
pevným, našel zalíbení v jeho cestě. 
24 I kdyby klesal, nikdy neupadne, 
neboť Hospodin podpírá jeho ruku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neexistuje žádný hřích, na který by nestačila Kristova oběť, 
žádná závislost z které by mne Bůh nemohl vysvobodit,  
žádné selhání, které by Bůh nemohl obrátit k dobrému. 
Pokud se v našem srdci objeví myšlenka: toto mi ani Bůh 
nemůže odpustit, pak je to od satana, který chce zabránit, 
abychom přijali odpuštění.  
I KDYBY, říká Hospodin, byly vaše hříchy jako šarlat (jasně 
červená barva) zbělají jako sníh, I KDYBY byly rudé jako 
purpur, budou bílí jako vlna.  
A proto: kdykoliv zhřešíme, pojďme okamžitě k Ježíši, pod 
jeho kříž, vyznejme své hříchy, a přijměme odpuštění. 
Nechceme přeci žít pod mocí hříchu, ale pod mocí Ducha 
svatého.  
 
 
 
 
 
Bůh nám slibuje, že na cestě za ním nezabloudíme, 
nepadneme, ale On nám pomůže dojít do cíle. 
Bůh tě povede, nezáleží na tom, jak jsi schopný, ani jak se 
dokážeš orientovat, nikdo na cestě za Ježíšem nezabloudí. 
(Ekum) pošetilec (kral) nejhloupější… 
 
Na cestě za Ježíšem mohou přijít všelijaké nesnáze, překážky,  
On je zárukou, že neupadneš. Hospodin podpírá tvoji ruku. 
 
Iz 40,11 Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží 
 shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede." 
 
Hospodin činí krok muže pevným 
nejen, že nás podpírá, abychom nezakopli a neupadli, ale učí 
nás, jak s co nejmenší námahou co nejbezpečněji a nejrychleji 
můžeme jít. 
Protože je rozdíl jít po asfaltovém chodníku a po strmé 
kamenité a kořeny prorostlé cestičce v horách. 
I KDYBY klesal, nikdy neupadne… 
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3. BOŽÍ OCHRANA, POMOC A POKOJ 
Ž 32,2 Blaze člověku, jemuž Hospodin 
nepravost nepočítá, v jehož duchu není 
záludnosti. 
 
6 Proto ať se každý věrný k tobě modlí v 
čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se 
vzdulo mocné vodstvo, k němu 
nedosáhne. 
7 Tys má skrýše, ty mě chráníš před 
soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá 
všechno kolem. 
 
Iz 32,18 Můj lid bude sídlit na nivách 
pokoje, v bezpečných příbytcích, v 
klidných místech odpočinku, 
19 i kdyby na les spadlo krupobití a 
město bylo srovnáno se zemí. 
20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi 
všude zavlažovanou a necháte volně 
běhat býka a osla. 
 
 
 
4. BŮH JE VĚRNÝ 
Ž 27,10 I kdyby mě opustil můj otec, moje 
matka, Hospodin se mě vždy ujme. 
 
Iz 49,14 Sijón říkával: "Hospodin mě 
opustil, Panovník na mě zapomenul." 
15 Cožpak může zapomenout žena na své 
pacholátko, neslitovat se nad synem 
vlastního života? I kdyby některé 
zapomněly, já na tebe nezapomenu. 
16 Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé 
hradby mám před sebou stále. 
 
Iz 54,10 I kdyby ustoupily hory a pohnuly 
se pahorky, moje milosrdenství od tebe 
neustoupí a smlouva mého pokoje se 
nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boží ochrana a pomoc 
Bůh tě ochrání před jakýmkoliv nebezpečím 
- I kdyby se vzdulo mocné vodstvo… 
- I kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno 
se zemí 
 
budeš prožívat ochranu a pokoj. 
 
Může přijít cokoliv, ale Boží pokoj nám nikdo nevezme. 
A Boží pokoj je základ pro stabilní a vyrovnaný život. 
 
Iz 26,3 Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, 
pokojem, neboť v tebe doufá. 
 
J 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 
dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce 
vaše nechvěje a neděsí! 
 
 
 
 
 
 
BOŽÍ VĚRNOST 
Neopustí tě 
 
 
Nezapomene na Tebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neodejme Ti své milosrdenství,  
nevezme Ti pokoj 
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5. ZASLÍBENÍ PRO TY, KTEŘÍ ODEŠLI… 
Neh 1,9 Když se však obrátíte ke mně a 
budete má přikázání zachovávat a podle 
nich jednat, pak i kdyby někteří z vás 
byly zahnáni až na okraj světa, i odtamtud 
je shromáždím a přivedu na místo, které 
jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé 
jméno. « 
10 Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, 
který jsi vykoupil svou velikou mocí a 
silnou rukou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁVĚR 
Da 3,16 Šadrak, Méšak a Abed-nego 
odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám 
není třeba dávat ti odpověď. 
17 Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, 
nás bude chtít vysvobodit z rozpálené 
ohnivé pece i z tvých rukou, králi, 
vysvobodí nás. 
18 Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy 
uctívat nebudeme a před zlatou sochou, 
kterou jsi postavil, se nepokloníme." 
 
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. 
 
 
 
 
POZNÁMKY 
Mk 14,29 Tu mu Petr řekl: "I kdyby 
všichni odpadli, já ne." 
 
J 11,25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i 
život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, 
bude žít. 
26 A každý, kdo žije a věří ve mne, 
neumře navěky. Věříš tomu?" 
27 Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, 
že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít 
na svět." 
 

Bůh přivede zpět ty, kteří byli zahnáni  
 
od Boha můžeme odejít sami,  
může nás odlákat hřích,  
může nás odvléct závislost, 
z Boží blízkosti nás může vytlačit satan… 
 
můžem být zahnáni… 
ale i kdyby někteří z vás byli zahnáni 
třeba až na kraj světa, i odtamtud je přivedu k sobě 
 
zaslíbení pro naše přátele, děti, rodiče, partnery… 
Nepropadej panice, ale vytrvej a modli se. 
Důvěřuj v Boží vykupující, mocnou a silnou ruku! 
V probodenou ruku Ježíše! 
 
 
 
 
 
V Bibli máme ještě dvě“ I KDYBY“ (lidské i kdyby) 
 
NAVZDORY okolnostem, navzdory nebezpečí, navzdory 
hrozbě smrti slibují 3 mladí muži v babylonském zajetí 
věrnost Hospodinu. Odmítli se poklonit modle, a král je 
nechal vhodit do rozpálené ohnivé pece. 
Ale Bůh se k nim přiznal – ohnivá pec je nesežehla, 
nepopálila, ale do jejich neřešitelné situace přišel Boží 
Syn, a vysvobodil je.  
 
 
NAVZDORY okolnostem – neúrodě, ekonomické krizi, 
neúspěchu v podnikání, bankrotu prorok Abakuk chválí 
Boha a vyjadřuje mu svou vděčnost. 
Protože Hospodin je jeho spása.   
 
VĚRNOST A VDĚČNOST 
 
 
Poradce izraelského krále pochybuje o Boží moci a 
vysmívá se zaslíbením, které prorok Elíša králi dává. 
I KDYBY Hospodin otevřel průduchy nebe, nemůže 
nám pomoci 
Hospodin pomohl. 
 
Boží „I KDYBY“ je mocnější než naše pochybnosti. 


