
Neděle 5.3.2023 v Litomyšli

„Běsněte si, národy, zděsíte se, naslouchejte, všechny daleké země, přepásejte se, zděsíte se, přepá-
sejte se, zděsíte se. Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s 
námi je Bůh – Immanuel! Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval 
mě, abych nechodil cestou tohoto lidu: „Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se 
bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte.“ Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a 
strachujte. Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou bu-
dou klopýtat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Mnozí z nich klopýtnou, padnou a 
roztříští se, uvíznou v léčce a chytí se. „Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými 
učedníky.“ Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí budu na 
něho čekat. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina 
zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Řeknou vám: „Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, 
kteří sípají a mumlají.“ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? K zá-
konu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?“  
Izajáš 8:9-20 

„Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a 
vzácný‘. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a 
přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu 
kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.’ Vám, kteří věříte, je vzácný, 
ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným’,  ale i ‚kamenem 
úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni.“ 
1. Petrova 2:4-8 

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke 
svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic za-
haleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve 
tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Ří-
kám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. 
Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, 
pravím vám, toho se bojte!  
Lukášovo evangelium 12:1-5 

Koho se máme bát?  
Jednoduchá řešení 
Bylo to tak vždycky, nikoli jen v osmém století před Kristem, kam nás zavedl text proroka Izajáše. 
Hodně často se člověk uchyluje k nějakému rychlému řešení. V rodinných vztazích, v osobních spo-
rech. Čím je podstata sporu složitější, tím rychleji se sahá k jednoduchým řešením. To se používá 
nejlépe v politice. Bližší souvislosti s dnešní situací uvádět nebudu. 

Stěží se vyznáme v té dnešní politice, natož v té v osmém století před Kristem. Zkusím vám tedy 
pomoci pochopit, o čem jsme u Izajáše četli: K moci se drala asyrská velmoc a velmi úspěšně ohro-
žovala všechny přecházející hegemony. Samozřejmě i Aramejce se sídlem v Damašku. A tím i jejich 
vazaly, třeba efrajmské, severní izraelské království. Vývoj ohrožoval i Judské království. V Judsku 
vládne Achab, potomek Davidův. Ne zrovna moc charakterní král. Ale v této oblasti charaktery ne-
hledejte a nebo buďte velice střízliví ve svých nárocích. Lépe je být překvapen něčím dobrým, než 
se nechat zklamat svými iluzemi.  
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Ještě blíže. Začnu se jmény: Achaza jsem zmínil. V Damašku vládne pan král Resín a v Samaří Pe-
kach, syn Remaljášův. A ti dva by si moc přáli, aby se s nimi do aliance proti asyrskému Tiglat-pile-
serovi přidal i judský Achaz. Jenže Achaz začal s velkou politikou. Připadlo mu chytré domlouvat 
se přímo s asyrským králem Tiglat-pileserem o jakémsi spojenectví a zárukách. Nebylo to tak moc 
chytré, jak se zdálo. Mocnosti nemají zásady, mají moc. A království padala jako dominové kostky. 
První padl aramejský Damašek (732) a pak Samaří (722) a v roce 701 stála asyrská vojska před 
branami Jeruzaléma.  

Náš text popisuje epizodu v níž se pokusily alianční aramejsko-efrajmské síly vyvolat občanskou 
válku v Judsku a svrhnout Achaba. Na místo něj si pánové Resín a Pekach připravovali loutkovou 
vládu pod vedením neznámého syna Tabealova. Ten by s nimi do aliance šel… 

A tady to začíná být zajímavé, Hospodin se nepřidává nespokojencům s vládou podivného judského 
krále, který na svoje praotce i potomky strhuje jednu ostudu za druhou. Zastaví svá tvrdá slova. A 
Izajáš vyřizuje Boží slovo: „A dál ještě mluvil Hospodin ke mně takto: „Protože tento lid zavrhl 
šíloašské vody poklidně tekoucí a veselí se s Resínem a synem Remaljášovým, hle, proto Panovník 
na ně uvede vody Řeky, dravé a mnohé, krále asyrského s celou jeho slávou. I vystoupí ze všech 
svých řečišť a bude se valit přes všechny své břehy. Zabočí k Judovi, zaplaví jej a bude se valit dál, 
bude mu sahat až k hrdlu. Jeho rozpjatá křídla vyplní prostor tvé země, ó Immanueli!“ (8:5-8) 

Lid se veselí s těmi spiklenci? A judský lid zavrhl šíloašské vody poklidně tekoucí? Co to znamená? 
Potok z rybníka Šíloach vedl zřejmě pitnou vodu do města, později král Chizkijáš nechal prokopat 
tunel, aby tento zdroj vody pro město zabezpečil. Ale za Achaza tekl potok po povrchu. Ale také u 
rybníka Šíloach dostávali pomazání ke královskému úřadu, tedy korunovali se příslušníci davidov-
ské dynastie judského království. Co znamenají Hospodinova slova, která svěřil Izajášovi? Zavrh-
nutí pokojně tekoucích vod může znamenat také zavržení davidovské dynastie. Ale pozor, Hospodin 
ještě s Davidovými potomky neskončil. Proto se mluví o řece, zjevně Eufratu, který zaplaví zemi a 
všechny intrikány s tím.  

Občanská válka, svržení krále a násilné změny podle lidové vůle a loutková vláda neznamenají po-
sílení pozice. Spíše je to dokonání rozpadu Judského království. Ale jeho konec Hospodin ještě ne-
chce. 

Složité řešení?  
1. Dvakrát se ve vzkazu vyřizovaném Izajášem ozývá výzva: „Zavaž svědectví a zapečeť zákon 

mezi mými učedníky.“ (8:16) a pak povelem: „K zákonu a svědectví!“ v kontrastu ke kritice: 
„Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?“ (8:20) V tak rozbouřených 
dobách velice sejde na osobní vazbě (zapečetění) k tomu, co má trvalost, co dává život. K ústa-
vě, k jednacímu řádu.  K tóře a svědectví, říká Izajášův text. Jinými slovy: Žijte podle toho, co 1

jste dostali a co je vám dosvědčeno. Neobracejte se k mrtvým, nevršte citáty a bonmoty, ale hle-
dejte jasné vyjádření. Od všelijakých řečí, byť slibných a zdánlivě věčných, je třeba se obrátit k 
tomu, co dává život - evangeliu, které dosvědčuje Boží Syn. 

2. Přece nemusíme být otroky veřejného mínění: „Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento 
lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte.“ Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! 
Jeho se bojte a strachujte!“ (8:12n) Máme zákon a svědectví? Tak jej dejme dál. Dosvědčit jej 
jiným. A to se podle Izajáše děje tím, že se bojíme Hospodina, když jednáme s druhými lidmi, 

 Pan předseda (speaker) Dolní sněmovny britského Parlamentu John Bercow často hlasitě volal „Order!“ a nemyslel tím jen „Klid!“ 1
ale volal svoje kolegy k řádu, klidu, slušnosti a uměřeným postojům. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=EY7EIZl4raY 
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když obchodujeme, když plánujeme rozmach firmy, když odměňujeme spolupracovníky… To 
ladí se slovy evangelia, která jsme četli. Na první dobrou a podle veřejného mínění je třeba se 
bát zlých lidí a hlavně ďábla. Vidět čerta v tom či onom. Ježíš to vidí jinak: „Říkám to vám, 
svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, 
koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím 
vám, toho se bojte!“ (Lukášovo evangelium 12:4n) A apoštol hrůzu Páně dosvědčuje připome-
nutím prorockého slova, protože vedle spásy může být následkem evangelia také zkáza. Ježíš je 
také ‚kamenem úrazu a skálou pádu’ A protože je také kamenem úhelným, můžeme být i my 
živými kameny.  

3. A pak: Všude jsou tu děti. Všimli jste si, jak Izajáš připomíná Immanuele, což je také jméno dí-
těte a ještě jednou v textu připomíná: „Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli zna-
meními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu.“ (8:18)? Je zvláštní, že 
tak důležitý text vysoké a náročné politiky zmiňuje děti, že je nikdo nežene mimo, někam, kde 
by si hrály, kde by měly zábavu. Pozor, hrozí státní převrat, v zemi jsou invazní vojska, vůbec 
tam není bezpečno. Dětmi osmá kapitola začíná a devátá pokračuje textem, který se čte o Váno-
cích, na půlnoční. Text té největší naděje. Ale aby to nezapadlo: tam, kde se děje to nejpodstat-
nější v životě, tam se mají děti počínat a rodit, tam mají být děti s námi, vedle nás a pozorovat 
naše motivy, slova a činy. A to všechno se jim má vysvětlovat. Proto je máme také při Večeři 
Páně.  
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