
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan (Křtitel) není Mesiášem. Jan jim všem 
na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat 
řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil 
obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst. (Lukášovo evangelium 
3:15-18)


„Jdi a řekni tomuto lidu: ‚Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic ne-
poznáte.’ Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima ne-
slyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven.“ Tu jsem řekl: „Dlouho ještě, Panovní-
ku?“ On odpověděl: „Dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se 
nepromění v spoušť.“ Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opuštěno. Zů-
stane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde vniveč jako posvátný strom, jako dub, po jehož 
skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté. (Izajášovo proroctví 6:9-13)


Jak dlouho ještě?! 
Mezi svátky se čtou texty starého proroka Izajáše, působícího na přelomu osmého a sedmého 
století před Kristem. Proroctví nám dává nahlédnout do jeho rodiny, známe jména jeho dětí. To je 
taky ten, který napsal: „Hle, dívka počne a porodí syna…“ popisuje nám takové úplně obyčejné 
lidské věci. Mluví o nich tak přirozeně, řadí je tak, jako by se děly nám: „Neboť se nám narodí dítě, 
bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda…“ To je taky od Izajáše…


Představil jsem vám Izajáše jako obyčejného tátu od rodiny. Možná mu šaty mu voní gulášem, 
ruce si otírá od praní plínek v neckách, ale nezamlčím, že ten prorok má cit pro národ, pro stát - 
tehdy království. Nemusíte mu říkat prorok - to je dnes trochu nesrozumitelné - dnes by se řeklo, 
že je to aktivista, možná novinář či dramaturg, protože některé části zápisu jeho proroctví jsou ne-
sporně téměř uměleckým dílem, stvořeným pro divadlo. Jiné zas zní jako nějaká charta.


Zápisy Izajášových proroctví dostáváme zpracovány v několika verzích. Tady minimálně třech 
verzích. A to je moc dobře, že máme archivy a v nich zachované verze. To Bibli nediskvalifikuje. 
Jsme lidmi knih. Bádáme, hledáme. Speciálně: Bádání ve starých rukopisech a nálezy svitků Iza-
jášova proroctví v kumránských jeskyních nás posouvají v porozumění a dávají nahlédnout do 
myšlenkového zápasu o proměnu národa. Podobně dnes potřebujeme pochopit sebe sama, zno-
vu si říci, co pro nás znamená ústava, vláda či prezident. Nejde přece jen o předpisy, půjde i o 
zdravý rozum, celospolečenskou shodu, ochotu poslechnut a přidat se. 


Do podobných poměrů směřovalo prorokovo slovo, zapsané v šesté kapitole biblického textu. A 
mělo silnou ozvěnu. Však se citace právě těchto slov dostala do všech evangelií a dvakrát ji pou-
žívá apoštol Pavel. 


A teď k tomu proroctví: Izajáš hned na začátku svého působení dostal od Hospodina těžký úkol. 
Měl postihnout, zavřít všechny smysly svých bratří a sester. Pohříchu, bylo proč! Oni si dělali co 
chtěli! Bezpráví, násilí, podvody a korupce. To na tom světě není nic nového.


1. 

Klasická verze tohoto zápisu zněla tvrdě. Tak si ji dodnes tradují Židé, když čtou z proroctví. A tak 
ji čteme ve svých Biblích. Výsledkem je ochromená schopnost slyšení, vidění, citu, vlastně všeho, 
aby (celý národ) očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl 
uzdraven.“ (6:9n) 


2. 

Ze řeckého překladu textů staré smlouvy, říká se mu sedmdesátka, septuaginta, čteme druhou 
verzi. A víme, že někdy mezi třetím až prvním stoletím před Kristem se v takové národní depresi 
spíše tradovala Izajášova slova jako neosobní, netečný a trpný popis stavu národa. Zní to jako 
když si dva otcové v podsíni našeho náměstí vzrušeně stěžují, nadávají, stýskají si. Přesně řeknou 
co s námi je a nic víc. Zní to v té Septuagintě asi takto: Srdce tohoto lidu totiž ztučnělo a svýma 
ušima těžko slyšeli a své oči zavřeli, aby očima neviděli a ušima neslyšeli a srdcem nepochopili a 
neobrátili se…“ Suchý popis, trochu nad věcí. Ale pak si nakonec ti dva strejcové na podsíni po-
přejí krásné svátky a nic, jdou domů.
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3. 
Kdežto ti izraelští disidenti, eséni, jejichž svitky známe z kumránských jeskyní ten text překládají 
dramaticky. A teď vám jej přečtu v plném znění: „Jdi a řekni tomuto lidu: „Dobře poslouchejte, 
abyste pochopili! Dobře se dívejte, abyste poznali! Srdce tohoto lidu vyděs a zatěžkej jeho uši a 
zamaž jeho oči, aby svýma očima neviděl zlo a svýma ušima neslyšel zlo. Ať pochopí svým srd-
cem, obrátí se a je uzdraven.“ (6:9n)


Ať slyší první, druhou či třetí verzi - my nevíme - není to lehký úkol. Izajáš neprotestuje, nevymlou-
vá se z nelehkého úkolu. Neříká: „Hospodine, nemohl by někdo jinej?! Někdo s odpovídajícím 
vzděláním, velkou reputací a věkem?“ Má jen krátkou otázku: „Dlouho ještě, Panovníku?“ (6:11) 


Zaujme typickou pozici věřícího: „Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš?“ (Žalm 
119:82) a nebo mučedníků ze Zjevení Janova: „A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a 
věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ (6:10). I volání: „Přijď, Pane 
Ježíši!“ z konce knihy Janova zjevení zní podobně a můj názor k tomu: Ještě se jej naučíme volat, 
jako naši předkové v katakombách.


Izajáš dostává odpověď od Hospodina: „Dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a 
domy bez lidí a role se nepromění v spoušť.“ Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mno-
ho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde vniveč jako posvátný 
strom, jako dub, po jehož skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté.“ (6:11-13) A čte-
náři Staré smlouvy ví, že je řeč o pádu Judského království a zničení Jeruzaléma i Šalamounova 
chrámu za Nebukadnezara, babylónského krále. A Hospodin se k tomu těžkému období otevřeně 
hlásí, bude to jeho dílo, jinak by nemělo smysl, že je tu zmíněno jeho jméno. To si nemůže připsat 
babylónský panovník.


A tady mne to teprve začíná bavit a proto tenhle pohled do staletí před Kristovo narození. Pán 
Bůh neříká, že namísto židů přiveze novou sadbu z nějakého ostrova. Nebude to nová sazenice. 
Hospodin si nevybere jinou, trvanlivější odrůdu, nechce jiný národ. Nechystá novou nedotčenou 
civilizaci. Třeba novou koncepci z oblasti chilského města Concepción, nebo z Reunionu nebo z 
australského Vánočního ostrova. Vůbec ne. Říká, že všechno přijde vniveč „jako dub, po jehož 
skácení zbude jen pahýl.“ Ale: „Tento pahýl bude símě svaté.“ Bude tu nový začátek starého a . 
Vzkříšení. Hospodin si poradí i s pahýlem, s pařezem, se zbytečkem života, vlastně s bezživotím. 
A z něj vzejde výhonek - jak si přečteme v Izajášovi později. To je naše naděje! 


To znamená, že nemůžeme být tak rychle hotovi s národem, který si vyvolil Hospodin… Ale to 
křesťané dělali, že pohrdali pokolením Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým! Kdepak, platí, že 
„pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou ne-
odvolatelná.“ (Dopis Římanům 11:28n)


To také pro nás znamená, že nepotřebujeme jinou ústavu a jiné poměry, jen potřebujeme ten div, 
aby se ten starý kořen podrobil a přidal. Abychom se všichni podřídili! A třeba k tomu budeme 
donuceni ztrátou smyslů, naprosto vyhladovíme po spravedlnosti a ještě nás čeká nějaký čas té 
tuposti. Špitáme si: „Až dokdy, Hospodine?!“ Ale ten čas přijde. Věřte tomu!


To znamená, že se nepotřebujeme (až na výjimky násilí) zbavit manžela nebo manželky. Nemusíš 
si brát život, tím bys nic nespravil. Nic není zcela ztraceno, nic není úplně zkaženo. Byť bys došel 
na dno, existuje vzkříšení! Věř tomu!


Někteří pomalu pohřbívají farnosti a sbory, ba celou církev. Dobře. Ale já mám pro ty lidi naději: 
„Tento pahýl bude símě svaté.“ A když se dívám na ten pahýl, vidím na něm tu snítku, tu naději:  
„I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce…“ (Izajáš 11:1) To je po-
řád stejný prorok Izajáš! Věřme mu!


„Bratři (a sestry)! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem 
lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě 
a prosbě s děkováním.

Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu 
Ježíši…“  (Dopis Filipanům 4:4-9)
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