
Jižní Čechy – Vzkaz pro Vás

Na začátku jsme dostali slovo, vizi ohledně jižních Čech: Iz. 54:2-3
Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; 
roztáhni také svoje lana  a zatluč kolíky. 
Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji  
potomci  a zpustlá města obsadí. 

Rozšiř místo svého stanu, protože obsadíš zpustlá města. Bůh s tímhle 
krajem neskončil.
Boží slovo, Boží vize a Boží povolání platí stále. Bůh to nevzal zpátky 
a jestli nás k něčemu povolal, tak to dodrží. I přes naše chyby a selhání. 
Bůh to povolání myslí vážně.

Iz. 35:1
Ať se raduje poušť a suchopár, s jásotem ať kvete pustina! 
Jak z růže květ ať rozkvete, ať rozezní se jásotem! 

Kde je sucho, tam není příliš důvodů k radosti => ale to, že věci nějak 
vypadají teď, ještě neznamená, že tak zůstanou napořád.
Jestli naše radost bude záviset na tom, co je „teď“, bude chvilková. Jestli 
závisí na věcech trvalých (které třeba zrovna nevidíš), bude tvá radost 
trvalá.  Neh. 8:10 „...Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše 
síla!“ Naše radost není vždy závislá na okolnostech. Můžeme se radovat 
na Božím základě a to je naše síla.

Iz. 35:2 
Bude jí dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská – 
ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera!

V pustině už nebude sucho, ale les, kvetoucí zahrada a bohatá pastvina. 
Ukáže se Hospodinova sláva - na Karmelu bylo jasně vidět, že Hospodin 
je Bohem (Boží závody – Bůh versus Baal), když poslal oheň na svůj oltář. 
Jakmile to lid viděl, volal: „Hospodin je Bůh“ 1. Král. 18:39
Ukáže se nejen Hospodinova sláva, ale taky jeho nádhera. Bohatství jeho 
kultury. Můžeme tvořit ve svobodě, kterou nás Kristus osvobodil.

Iz. 35:3
Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena.

Posilněme se v Bohu. Někdy máme tendence odkládat těžký úkol, na 
který nemáme... Jenže on nezmizí. Nezmenší se. Je tu dál. Výzvy tu jsou 
dál.



V 90. letech Pán řekl: „Já se chci procházet po Šumavě jako kdysi po 
Galilei.“ A Pán svá rozhodnutí nemění. Nebere své slovo zpátky.

Iz. 40:26-31
Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? 
Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, 
všechny do počtu? Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná – nikdy 
mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, 
stěžuješ: „Má cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých 
práv“? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? 
Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven 
ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným 
a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci 
klopýtají a padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: 
Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí 
a nejsou znaveni.

Bůh má víc než dostatek moci, aby nás mohl posílit. Někdy je třeba 
zvednout oči od našich problémů. Bůh nemá problémy. Není vyčerpán. On 
posílí!
Pokud jsi napojen jen na svou „moc“, na svůj „zdroj“, může ti síla dojít. Je 
lepší se napojit na Boží zdroj, který se nevybije. Ex. 17:12  Když pak už 
Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na 
něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, 
takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Potřebujeme 
posilovat jeden druhého. Sami na ten úkol nestačíme. Podpírejme se 
navzájem.  

Iz. 35:4
Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: „Nebojte se, vzchopte se! Hle – 
váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!“

Bůh nás nepovolal kritizovat ty, kdo mají bázlivé srdce, nebo je odmítnout. 
Ale máme je povzbuzovat a posilovat. Změnit směr jejich pohledu 
z problémů a strachu na Hospodina, který přichází, aby zachránil.

Iz. 35:5-6a
Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý 
tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. 

Když se tohle naučíme: nespoléhat na vlastní sílu (tzn. i nebát se, že kvůli 
naší slabosti Bůh nemůže nic dělat) a posilovat jeden druhého, pak přijde 
to, co Bůh dělá vždy – zázraky.



Iz. 35:6b-7
Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit  
potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane 
studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinou, 
rákosím. 

Na poušti vytryskne voda kde se vezme? Tady: Jan 7:37-38
Nejdřív se musíme od Ježíše napít (ne naplnit konve - ta voda musí projít 
naším životem) a pak z nás poplyne živá voda do kraje.

Doupata šakalů zarostou => dříve měli přehled o kořisti, ale teď ho ztratili 
a nastává chaos v jejich řadách. (v.7) Nepřítel bude zmatený.

Iz. 35:8
Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. 
Nepůjde po ní nečistý, bude určena jen pro poutníky – ani hloupí na 
té cestě nezbloudí.

Kristus sám je tou cestou: Jan. 14:6 Cesta je k tomu, aby se po ní 
pohybovalo a ne na ní parkovalo.
Nepotřebuješ doktorát z teologie, abys mohl plně a dobře následovat 
Krista. Jsme rybáři, ne „rybologové“.

Iz. 35:9
Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se 
tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo budou vykoupeni;
 

Bůh tě nevyláká na svou cestu, aby tě pokořil a dostal. 
Nepřítel po téhle cestě nechodí. Drž se na ní a mineš se s ním (pokud se 
tedy nezdržuješ v příkopech po stranách). 

Iz. 35:10
Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, 
s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; 
zármutek a úpění je opustí.

Zachránění se vrátí. 
Byli zachráněni a někde teď jsou a vrátí se zpátky. V tomhle městě je 
mnoho lidí, kteří vydali život Kristu a jsou teď někde mimo. Mají se vrátit. 
Tehdy je přemůže radost a veselí. A zármutek a úpění odejde.

Amen!


