
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 1. 

ÚVODNÁ KAPITOLA 

Situácia: 
• Jako doba prorokova vystoupení se uvádí vláda čtyř králů, která zahrnuje zhruba celé století 

(781-687). I když odečteme několik desítek let na začátku a na konci tohoto období, zůstane na 
dobu Izajášovy působnosti aspoň čtyři až pět desítiletí, jež patřila v dějinách Předního Orientu 
k nejpohnutějším.  

• Bylo to období, kdy oba izraelské státy prožily svůj poslední rozkvět.  
o Moc Aramejců byla r. 803 zlomena asyrským králem Adad-nirarim III . a také Asýrie 

hned nato ochabla ve svých výbojích.  
o Za severoizraelského Jarobeáma (787-747) a zajudského Uzijáše (781- 740) směly obě 

země ještě jednou žít v míru a blahobytu.  
o Ke konci vlády obou králů se však v Asýrii chopil moci Tiglat-pileser III. (747- 727), 

vítěz nad Damaškem, Izraelem i Babylónem.  
o Izraelský Pekach se spolčuje s aramejským Resínem, aby vojensky donutil judského 

Achaza (735-716?) k vstupu do protiasyrské koalice. Achaz se v tísni obrací o pomoc 
na Asyřany, kteří si podmaňují r. 734/33 další severoizraelské území a 732 dobývají 
Damašek.  

o R. 722/1 padá Samaří jako poslední zbytek severoizraelského království.  
o Mezitím se v Judsku stává Chizkijáš spoluvladařem Achazovým (728). Z pozadí však 

Egypt neustále podpichuje malé předoasijské vládce, aby se proti Asýrii vzbouřili. 
Chizkijáš dlouho těmto svodům odolával, ale r. 711 se zapletl do spiknutí, v jehož čele 
stálo pelištejské město Ašdód spoléhající se na pomoc faraóna Šabaky. Asyrský král 
Sargon II. zabral Ašdód, ale ušetřil Jeruzalém.  

o Při novém Chizkijášově pokusu setřást asyrské jho přitrhl nový asyrský král 
Sancheríb r. 701 až před Jeruzalém, ale město bylo v nejvyšší nouzi podivuhodně 
zachráněno (2Kr 19,32-36 srov. Iz 37,36n). Oporou královou byl prorok Izajáš (Iz 
37,21-35). (VSZ)1 

 

Úvod – 1,1: 

Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Júdsku a Jeruzaleme (Isa 1:1 SSV) 

Prorok sám mluví jen na jediném místě o svém vidění (6,1), podle nadpisku v 1,1 však 
celé jeho proroctví je , viděním'. Jak prorok Boží slovo viděl, není řečeno.  

                                         
1 Výklady ke starému zákonu, připravila Starozákonní překladatelská komise 



Smíme předpokládat, že ve starých dobách je muži Boží viděli doslovně z různých 
znamení (srov. Am 1,12) nebo chápali jako Boží oslovení různé úkazy, které jiným nic 
neříkaly (Am 7,13 8,1 Jr 1,114). Časem se výraz ,vidění" stal technickým termínem pro 
prorocký vjem Božího oslovení bez ohledu na jeho vnější formu (srov. Iz 2,1 13,1). 
(VSZ) 

 

Nárek nad nevernos ťou Júdu – 1,2 – 15: 
2 Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán hovorí: "Synov som vychoval a vyvýšil, 
oni sa mi však spreneverili.  3 Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána5; Izrael 
nepozná, môj ľud nepochopí."  4 Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, 
plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, 
odcudzili sa.  (Isa 1:2-4 SSV)  

• Nebesia a zem – Dovolává se přitom svědectví nebes i země (srov. Dt 32,16) ve 
smyslu ustanovení Zákona, že „(soudní) výrok bude vynesen podle výpovědi dvou 
nebo tří svědků" (19,157). (VSZ) 

• Závažnosť – otázka života a smrti – Tím je však naznačeno, že jde o život lidu 
(17,68). Tak daleko zašel lid od svého Boha, že by i ,vůl nebo osel' jednali 
moudřeji. (VSZ) 

• BEDA – túto závažnosť zdôrazňuje aj toto „beda“ a hneď aj vyjadruje dôvod 
pohromy: „Opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa.“ 

• PODSTATOU ZLA je práve toto opustenie Boha: „Synov som vychoval a 
vyvýšil, oni sa mi však spreneverili.“ 

                                         
2 Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského 
kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením. (Amo 1:1 SSV) 
3 Toto mi zjavil Pán, Jahve: on stvoril kobylky, keď začala rásť mládza! Hľa, bola to tráva po kráľovskej kosbe!  2 A keď 
už vyžrali zeleň krajiny, povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím! Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"  3 Pán to 
oľutoval. "Nestane sa!", povedal Pán.  (Amo 7:1-3 SSV) 
4 Pán sa ma pýtal toto: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Vidím prút mandľovníka." 12 A Pán mi povedal: "Dobre si 
videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho." (Jer 1:11-12 SSV) 
5 V. 3. tvoří základ představy o volku a oslíku u jeslí s narozeným Kristem; ti ho přijali místo lidu, jemuž byl dán k spáse. 
(VSZ) 
6 30 Tu Mojžiš predniesol pred zhromaždením celého Izraela zreteľne v celom znení slová tejto piesne: "Nebesá, čujte, 
rozprávať budem, zem nech načúva slovám mojich úst!  2 Nech spŕcha ako dážď moje učenie, nech kvapká sťa rosa moja 
výrečnosť; ako dážď na zeleň, sťa kvapky na trávnik.  3 Lebo budem hlásať Pánovo meno: pripravte oslavu nášmu Pánovi!  
(Deu 31:30-32:3 SSV)  
7 15 Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil; na výpovedi dvoch alebo 
troch svedkov bude závisieť rozhodnutie. (Deu 19:15 SSV) 
8 6 Ten, kto má zomrieť, zahynie na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. Nikoho nech neusmrcujú, keď proti 
nemu svedčí iba jeden svedok. (Deu 17:6 SSV) 



• Svätý Izraela – „Důraz na svatost Hospodinovu je typický pro Izajáše. Titul 
,Svatý Bůh Izraele' popř. Jákobův' (29,23) se vyskytuje v jeho knize 29x (5,19.24 
10,17 17,7 31,1 aj.), zatímco např. u Jeremjáše jen 2x (50,29 51,5) a v žalmech 
3x (71,22 78,41 89,19). Přívlastek Svatý (pocházející z kultického názvosloví) 
vypovídá nad jiné o Boží důstojnosti, vyvýšenosti a nepřístupnosti, o Bohu soudci 
a jeho majestátu, ale též o nepřekonatelném rozdílu, jenž je mezi ním a 
porušeným člověkem. Boží svatost jako oheň spaluje vše nečisté a hříšné (Iz 5,24n 
6,7), neušetří ani Izraele.“ (VSZ) 

• K výrazom: „Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, 
synom skazeným“ sa ešte vrátime… 

N 

5 Kde vás ešte udrieť, keď sa ďalej búrite: celá hlava je nezdravá a celé srdce 
choré.  6 Od päty po temä nič na ňom celého: puchlina a jazva a rana čerstvá, 
nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčená olejom.9  7 Vaša krajina je púšťou, vaše 
mestá vypálené ohňom. Vaša pôda? - pred očami vám ju zožierajú cudzinci, je 
púšťou, skazená od cudzincov.  8 Dcéra Sion zostala ako búdka vo vinici, sťa 
kolibka na uhorkovisku, ako obliehané mesto.  9 Keby nám Pán zástupov nebol 
ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.10  
(Isa 1:5-9 SSV) 

• Toto odcudzenie má svoje následky, ktorými sú aj vonkajšie znaky úpadku, 
pohromy, zlo. 

• Ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že traja zo štyroch kráľov – všetci okrem 
Achaza – sú králi „zbožní“.  Zdá sa teda, že v tomto období všetko išlo, ako ísť 
malo: obety sa prinášali, bohoslužba fungovala,… 

• V čom teda spočíva ono odcudzenie sa od Boha? 

N 

10 Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud 
gomorský!  11 "Načo mi množstvo vašich obetí? - hovorí Pán. Nasýtený som 
zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov 
nemám zaľúbenie.  12 Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás 
rozšliapavať mi nádvoria?  13 Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dymom 
ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a 
slávnosť!  14 Vaše novmesiace a sviatky nenávidí moja duša, stali sa mi 

                                         
9 Obvykle se rána ošetřovala tak, že se z ní vymačkal hnis, vyčistila se, aby se zabránilo zánětu; bylo-li třeba, byla 
změkčena olejem (L 10,34), popř. balzámem (Jr 8,22 46,11), který vytvořil ochrannou vrstvu proti vniknutí infekce; 
omezoval vznik oteklin a zatvrdlin. Naposled byla rána ovázána (Iz 30,26 61,1). (VSZ) 
10 Stejně dopadne jednou také Edóm (Jr 49,18) nebo Babylón (Iz 13,19), dva typičtí nepřátelé Hospodina a jeho lidu.  



bremenom, zunoval som znášať ich.  15 Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči 
od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné 
krvi.  (Isa 1:10-15 SSV) 

• NAČO JE BOHOSLUŽBA? 
o  Aj inde Boh hovorí: „8 Neobviňujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy 

stále sú predo mnou.  9 Viac z tvojho domu býčky neprijmem ani capov z 
tvojich čried.  10 Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny.  
11 Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli.  12 Aj 
keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo 
ju napĺňa.  13 Vari ja hovädzie mäso jedávam alebo pijem krv kozľaciu?  
(Psa 50:8-13 SSV)“ 

o  AK TEDA BOH NEPOTREBUJE OBETY – KTO ICH 
POTREBUJE? 

o  Odpoveď znie: Potom jedine človek: 
� KLAŇANIE SA, aby nezabudol, že je tu Boh, s ktorým treba rátať. 
� PRVOTINY A DESIATKY, aby nezabudol, že Bohu patrí zem, na 

ktorej človek žije a býva. 
� Dobre to ilustruje jeden z textov Biblie: „11 Keď ťa Pán vovedie do 

krajiny Kanaánčanov, ako odprisahal tvojim otcom, a keď ti ju dá,  
12 všetko, čo otvára materské lono, odstúpiš Pánovi. Čo bude 
prvorodené medzi tvojimi zvieratami a čo bude mužského pohlavia, 
všetko bude patriť Pánovi.  13 Prvorodeného osla zameníš ovcou, ak 
ho nezameníš, zabiješ ho. Každého prvorodeného zo svojich detí 
vykúpiš.  14 A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: “Čo to 
znamená?”, odpovieš mu: “Pán nás silnou rukou vyviedol z Egypta, 
z domu otroctva.  15 Keďže sa faraón zdráhal prepustiť nás, Pán 
pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí 
až po prvorodené z dobytka. Preto teraz obetujem Pánovi všetko, čo 
otvára materské lono, ak je mužského pohlavia, a vykupujem 
každého svojho prvorodeného syna.”  (Exo 13:11-15 SSV)“ 

• CIEĽOM BOHOSLUŽBY je teda premena srdca človeka.  
• Ak sa toto nedeje, je bohoslužba nanič…: „13 Pán povedal: "Pretože sa mi 

tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje 
odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom 
(Isa 29:13 SSV)“ 

Presne toto je aj prípad, o ktorom aj teraz hovorí Izaiáš. 

N 
  



NA ZAMYSLENIE:  

• V Ježišovej dobe farizeji a zákonníci zopakovali tú istú chybu: úzkostlivá snaha dodržať 
vonkajšie ustanovenie Zákona – ale bez zohľadnenia zmyslu tohto všetkého. 

• DNES vidíme to isté: 
o  KRESŤANSTVO SA ZREDUKOVALO NA „CHODENIE DO KOSTOLA“. 
o  Ešte sa spomenie aj „dodržiavanie Desatora“ – ale v praxi sa aj tak nedodržiava 

(kradnutie, korupcia, ohováranie, smilstvo, branie Božieho Mena nadarmo, alebo aj 
neprijímanie Boha ako Boha,…) 

o  LITURGIA je len vonkajším obradom, ktorého sa zúčastňujeme (často roztržito) a bez 
toho, aby sme si uvedomovali, že by nás mala premieňať! Formovať! 

o  EVANJELIUM samotné (ku ktorému aj liturgia vychováva) berieme len ako 
„doporučenie“. Inými slovami: 

� Ak v nedeľu vynecháme omšu, chápeme to ako ťažký a veľký hriech. 
� Ak nežijeme podľa Evanjelia, berieme to ako niečo normálne – nedeľa totiž 

„zaväzuje“, ale o Evanjeliu predsa žiadne „cirkevné prikázanie“ nehovorí, že? 

 

 

Opustili Pána – 1,4.21–23: 
4 Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom 
skazeným. Opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa. (Isa 1:4 SSV) 

21 Ako sa len stalo neviestkou mesto verné, plné spravodlivosti, pravda v ňom 
bývala, teraz však vrahovia!  22 Tvoje striebro ostalo troskou, tvoje víno je 
skazené vodou.  23 Tvoje kniežatá - hľa, vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má 
rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba vdovy k nim 
nedôjde.  (Isa 1:21-23 SSV) 

• HRIEŠNY NÁROD  – podstatou hriechu je práve opustenie Boha a odcudzenie 
sa Bohu. Odmietnutie Boha ako Boha, slovami Benedikta XVI. 

• ĽUD S ŤAŽKOU VINOU  – „Hospodin si vychoval svůj lid jako otec vychovává 
syny (Dt 8,5), věnoval mu svou péči, vyvolil si jej, z Egypta jej zachránil (Oz 
11,1) a daroval mu zemi; z někdejších otroků vytvořil mocný lid, za Davida 
a Šalomouna jej pozvedl k moci a vážnosti. Splnil všechny povinnosti dobrého 
otce vůči synovi-Izraeli (Ex 4,2211). Ale z toho plynou závazky i pro lid (Dt 
14,112). Izrael se jim zatím vyhýbá a všemožně svým jednáním svého Boha 
popuzuje (32,4-6).“ (VSZ) Zaznievajú tu dva motívy: 

o  VINA  – Boh si za to všetko ZASLÚŽI synovskú vďačnosť a oddanosť! 

                                         
11 22 Potom povieš faraónovi: Toto hovorí Pán: “Izrael je môj prvorodený syn.” (Exo 4:22 SSV) 
12 A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré ťa chcem naučiť konať, aby ste žili a dosiahli vlastníctvo krajiny, 
ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov. (Deu 4:1 SSV) 



EXKURZ: Na zamyslenie: 

Ak sa pozrieme do Biblie, zistíme, že sa v Starom zákone nachádzajú dve veľmi kľúčové a zásadné 
pojmy: ZMLUVA a SPRAVODLIVOS Ť. 

Začnime spravodlivosťou. Je ako váhy, ktoré sú vyvážené, pretože na každej miske je rovnaká 
hmotnosť. Koľko je toho vľavo, toľko je toho vpravo. Biblia o tom hovorí: „…dáš život za život,  24 
oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,  25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču 
za hrču.“ (Ex 21,23–25). Koľko dostanem, toľko musím aj dať. Erich Fromm nazýva tento postoj 
spravodlivosti „slušnosťou“: „Byť slušným znamená nerobiť podvody a triky pri výmene tovaru a 
služieb alebo pri výmene citov. „Dávam ti toľko, koľko ty dávaš mne“ platí práve tak pre hmotne veci 
ako aj v láske a je to vládnuce etické pravidlo v kapitalistickej spoločnosti.“ Hľadiac na Starý zákon sa 
dá povedať, že veľmi dobre charakterizuje práve jeho ideu spravodlivosti. 

Spravodlivosť je základom zmluvy. Dobrá zmluva je spravodlivá. Nielen v tom zmysle, že obe 
strany poctivo dodržia to, čo sľúbili. Je spravodlivá v zmysle jej vyváženosti: obe strany dostanú to, 
čo chcú a pre obe strany je zmluvy výhodná. Znakom spravodlivej zmluvy je to, že obe strany sa po jej 
uzatvorení cítia ako víťazi vyjednávania. Táto idea vyváženosti je zjavná aj v textoch Biblie, 
napríklad: „35 Nedopusťte sa nespravodlivosti na súde, pri meraní, pri váhe a pri dutých mierach!  36 
Majte správne váhy, správne závažia, správnu efu a správny hin!“ (Lv 19,35n). „Správne“ – 
v pôvodine je použité slovo cedek, ktoré znamená „spravodlivý“. Vyváženosť je spravodlivosť, 
nevyváženosť je nespravodlivosť. Obojstranne vyvážená zmluva je spravodlivá, nevyvážená zmluva je 
nespravodlivá. 

Takto funguje aj zmluva, uzatvorená Mojžišom medzi Bohom a Izraelom: IZRAEL užíva krajinu 
– a na oplátku platí Bohu nájomné (desiatok, prvotina – resp., lepšie povedané, z toho, čo stále patrí 
Bohu, si berie na základe zmluvy 90% a zvyšok ponecháva vo vlastníctve Boha), rešpektuje sobotu 
(znova: zo siedmych dní, ktoré všetky patria Bohu, si berie na základe zmluvy šesť a siedmy 
ponecháva vo výlučnom vlastníctve Boha), dodržiava pravidlá užívania krajiny (Zákon) a rešpektuje 
Boha ako svojho Pána a „Nájomcu“ (bohoslužba, kult, klaňanie sa).  

BOH z tejto zmluve… nemá nič. V tomto je táto zmluva nevyrovnaná – v prospech ľudí! Je to dar 
lásky Boha Izraelu. Ak by sme však prirovnali túto zmluvu k iným, podobným zmluvám (napr. 
nájomným), potom by sme mohli povedať, že z formálneho hľadiska Boh zo strany Izraelitov 
dostáva všetko, na čo má zvyčajne prenajímateľ nárok. 

�  Izrael z tohto pohľadu koná NESPRAVODLIVO. Boh je verný – 
ale Izrael nie! Boh miluje a chráni svoj ľud – ale Izrael sa 
spreneveril. Izrael je teda VINNÝ! 

o  DRUHÝ POHĽAD je pohľadom NÁSLEDKOV – Tak, ako 
márnotratný syn z Evanjelia opustí Otca a doplatí na to – tak doplatí na 
svoje konanie aj Izrael!  

� Boh v Biblii o tom hovorí: „9 Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe, 
kiež by si ma poslúchol, Izrael.  10 Nebudeš mať iného boha, ani sa 
nebudeš klaňať bohu cudziemu.  11 Veď ja som Pán, tvoj Boh, ja som 
ťa vyviedol z egyptskej krajiny; otvor si ústa a ja ti ich naplním.  12 
Ale môj ľud nepočúval na môj hlas a Izrael nedbal o mňa.  13 Preto 
som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: nech si len idú za svojimi 
preludmi.  14 Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael 



kráčal mojimi cestami,  15 ihneď by som bol jeho nepriateľov 
pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.  16 Zaliečali by sa 
mu nepriatelia Pánovi a ich osud by trval naveky.  17 Kŕmil by som 
ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly."  (Psa 81:9-17 SSV)“ 
Boh vlastne hovorí: 

� AK ZOSTANETE SO MNOU  – môžem Vás chrániť a pomáhať 
Vám. 

� AK MA ALE OPUSTÍTE  – a ja Vás nechám, ste predsa slobodní, 
nie ste moji otroci! – tak potom pre Vás nemôžem už nič urobiť. Ste 
v tom úplne sami…13 

� Toto zaznieva aj v závere prvej kapitoly: „28 Záhuba hriešnikom a 
zločincom tiež! Čo opustia Boha, tí zahynú.“ (Isa 1:28 SSV) 

• PLEMENO ZLO ČINCOV  – je to pokračovanie predchádzajúceho: „Tím 
vyslovuje prorok ortel smrti nad lidem, neboť potomstvo zlovolníků nebude na 
věky připomínáno (Iz 14,20); zlovolníky i jejich rod nečeká budoucnost, ale 
hanba a záhuba. Zlovůlí je míněno celé jednání lidu, zvláště nedodržování Božích 
přikázání (Dt 4,25n14), jež pochází z toho, že lid pohrdl Hospodinem a opustil ho 
(Ex 32,715 Oz 4, 1n16). Tak se dopustil největší urážky (Iz 5,24) toho, který je tu 
jmenován, Svatý Izraele'“ (VSZ) 

• SYN SKAZENÝ – to isté. Izrael skazil a zradil svoje synovstvo.  
• NEVIESTKA – kedysi mesto verné, teraz neverné. Znova motív vernosti 

a nevery. 
• STRIEBRO A VÍNO … – bez Božieho požehnania márne ľudské namáhania… 

vraví príslovie. 
• PRAVDA versus VRAHOVIA, KORUPCIA, BEZPRÁVIE  – to už zaváňa 

„teóriou práva a morálky“: 

 

                                         
13 Dcéra evanjelizátora Billyho Grahama sa zúčastnila rozhovoru v programe "Early Show" a moderátorka Jane Claysonová 
sa jej spýtala: "Ako mohol Boh niečo také dopustiť?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď. Povedala: 
"Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, 
z našej vlády a z nášho života. A keďže je gentleman, verím, že sa potichu stiahol. Ako môžeme očakávať, že nás Boh 
požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na pokoji?" 
14 25 Ak budete mať synov a vnukov a zostarnete v tejto krajine, ak sa skazíte a urobíte si nejakú rytú modlu a budete 
páchať zlo pred Pánom, svojím Bohom, čím ho rozhneváte,  26 tak už dnes volám nebo a zem za svedkov proti vám, že 
zakrátko vyhyniete z krajiny, do ktorej po prekročení Jordánu vojdete, aby ste ju vlastnili; nebudete tam dlho žiť, lebo 
budete naisto vyhubení.  (Deu 4:25-26 SSV) 
15 7 A Pán hovoril Mojžišovi: "Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle!  8 Veľmi rýchlo 
odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: “Toto je tvoj boh, 
Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny.”"  9 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud 
nepoddajnej šije!  10 Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim a vyhubím ich! Teba však urobím veľkým národom."  
(Exo 32:7-10 SSV)  
16 Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela, lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny; veď niet vernosti, niet milosrdenstva, ani 
poznania Boha niet v krajine!  2 "Krivá prísaha, lož, vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli a krv stíha krv.  (Hos 4:1-2 SSV)  



• „ Ak neexistuje absolútny morálny štandard, potom nikto nemôže v konečnom slova zmysle 
tvrdiť, že niečo je správne alebo nesprávne. Absolútnym myslíme niečo, čo vždy platí pre 
všetkých ľudí, čo poskytuje konečný alebo definitívny štandard. Ak majú existovať morálne 
zásady, potom musí existovať absolútno a absolútno musí existovať, aby mohli existovať 
skutočné hodnoty. (Dr. Francis Schaeffer) – inými slovami, hrádzou proti svojvoľnosti je 
práve BOH. 

• „Ak odmietneme objektívnu pravdu a metafyziku, čo nám ostane? Vattimo aj Rorty 
nachádzajú náhradu za pravdu v láske a za metafyziku v slabom myslení. To však 
neznamená, že ide o akúsi slabomyseľnosť, ale o to, že „náš rozum je príliš slabý“ (s. 16). To, 
že rozumom nedokážeme všetko objektívne pomenovať, nás vedie do sféry privátnosti, teda k 
sekularizmu. Tento sekularizmus však nerobí z náboženstva trinástu komnatu; ten vnímajú ako 
spojenie kresťanskej tradície s modernou civilizáciou. To nás privádza, podľa Vattima, do 
„veku interpretácie“, teda do veku, kde neexistujú fakty, ale len interpretácie. Namiesto 
dogiem a objektívnosti tu vyvstali rôzne interpretácie, ktoré sa prostredníctvom dialógu 
snažíme doviesť ku konsenzu. To je ten víťazný pluralizmus. Teda neexistuje objektívna 
pravda, ale len konsenzus. Takýto pohľad však so sebou prináša riziko. Totiž ak neexistuje 
objektívna pravda, tak potom ľudstvo stratilo svoj vytúžený cieľ. Ostali len prostriedky, ktoré 
sa pre nás stanú cieľom. A takýto nihilizmus pochováva úplne akúkoľvek snahu prekročiť 
pomyselný vlastný tieň.“ (Tomáš Kříž, Impulz Revue 1/2009) – inými slovami:  

o DOBRÉ JE TO, na čom sa dohodneme… 

o … v horšom prípade (a to je problém, ktorý opisuje Izaiáš) to, čo silní nanútia 
slabým… 

o  Dnes sa tomu hovorí „morálny relativizmus“17 

 

• Bez zakotvenosti v Bohu nastáva v spoločnosti zákonitý úpadok…: „31 
Mocnár bude pazderím a jeho dielo iskrou, oboje bude spolu horieť a nezahasí 
ich nik. (Isa 1:31 SSV)“ – nezáleží na veľkosti a sile (porov. Babylonská veža, 
že?), ak v tom nie je Boh, je to odsúdené k záhube: „Ak Pán nestavia dom, 
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho 
strážcovia. (Psa 127:1 SSV)“ 

 

                                         
17 „Zdá sa, že je predovšetkým americkou črtou pozerať sa zvrchu na ostatné kultúry a vyhlasovať sa za morálne 
pokročilejšieho... Čínsky prístup k ľudským právam nie je zlý; je to jednoducho čínsky prístup. Ich „kolektívne spomienky 
na minulosť" sú iné ako naše. Oni si predsa nepamätajú Jeffersona či Madisona, ale dobre si pamätajú divoké správanie 
anglických a japonských vojakov. Výsledkom je, že si vážia stabilitu. Keď túto stabilitu ohrozujú disidenti, jedná sa s nimi 
podľa čínskych spôsobov. Bolo by potešujúce, keby si toto naši vodcovia priznali.“ (Calvin J. Camp, USA TODAY) 

„Za celých tridsať rokov vyučovania na vysokej škole profesor Robert Simon nikdy nestretol študenta, ktorý by popieral 
fakt, že holokaust sa udial. Čo však stretáva stále častejšie je niečo horšie: študentov, ktorí prijímajú to, že holokaust sa 
udial, ale nemôžu sa prinútiť povedať, že toto zabíjanie miliónov ľudí bolo zlé. Simon, ktorý vyučuje filozofiu na 
Hamilton College vraví, že 10 až 20% jeho študentov sa zdráha vyslovovať morálne úsudky - a niekoľkí dokonca aj o 
holokauste. Hoci títo študenti možno aj hlboko nesúhlasia s tým, čo nacisti robili, ich nesúhlas je vyjadrovaný skôr ako 
otázka chuti či osobného prístupu, než ako morálny úsudok. „Pravdaže nemám rád nacistov," povedal mu jeden študent, 
„ale kto rozhodne, že sa morálne mýlili?"“ (John Leo, WASHINGTON TIMES) 



Riešením je POKÁNIE – 1,16 – 20: 
6 Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte 
robiť zlo!  17 Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, 
vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!  18 Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak 
budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa 
purpur, budú ako vlna (biele).  19 Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro 
zeme budete požívať.  20 Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo 
hovorili ústa Pánove."  (Isa 1:16-20 SSV) 

Toto je motív, ktorý je v Biblii veľmi častý a zdôrazňuje VÝCHOVNÚ funkciu 
hebrejského náboženstva: 

Isa 55:7 Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k 
Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!   

Eze 18:30 Preto vás budem, dom Izraelov, súdiť, každého podľa jeho ciest, hovorí Pán, 
Jahve; obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na 
záhubu.   

Zec 1:4 Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci: Toto hovorí Pán 
zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a 
nedbali na mňa, hovorí Pán.   

 

Na zamyslenie: 

• POHANSKÉ náboženstvá neboli výchovné: 
o  ĽUDIA jednoducho plnili povinnosti voči Bohom… 
o … a čakali, že BOHOVIA ich za to odmenia. 

• Toto isté si nakoniec predstavovali aj Izraeliti za čias Izaiáša: MY splníme 
povinnosti voči JHWH (obety, bohoslužba) a ON nás za to bude chrániť. Kde je 
teda chyba, alebo problém? 

• ŽIDOVSTVO (a ešte viac KRESŤANSTVO) má ale za cieľ PREMENU 
ČLOVEKA.  

o  Ideálom nie je DODRŽIAVAŤ a ZACHOVÁVAŤ,… 
o … ale OBRÁTIŤ SA a zmeniť svoje srdce! 
o  Stať sa podobným Bohu. 

• V ČOM SPOČÍVA PREMENA?  
o  Odstrániť zlé skutky 
o  Konať dobro 



o  Domáhať sa práva18 (nie „pre seba“, ale túžba po „právnom stave“, po 
spravodlivosti). Doslova: domáhať sa súdov (nie svojvôle), domáhať sa 
spravodlivosti a zákonnosti. 

o  Pomáhať utláčaným a núdznym („vdovy a siroty“) 

Len tak na otázku: ČO STE SI VY doteraz predstavovali pod správnymi „skutkami 
pokánia“ napríklad počas pôstu, či adventu? 

• POĎTE, PRAVOŤME SA – Ak toto človek splní, stáva sa podobným Bohu – 
a na jeho bývalý hriech si už Boh ani nespomenie: „20 Ten zomrie, kto zhreší. Syn 
neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého 
bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom.  21 Ak sa však hriešnik 
odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a 
bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie.  22 Na jeho 
hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude 
žiť.  23 Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? - hovorí Pán, Boh - a či nie v tom, 
aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?  24 Ak sa však spravodlivý odvráti od svojej 
spravodlivosti a spácha zločin podobný ohavnostiam, ktoré spáchal hriešnik, či 
bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú; pre svoj 
odpad, ktorým sa odtrhol, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre ten zomrie.  
(Eze 18:20-24 SSV)“ 

• STÁVA SA TÝM ZASE SYNOM  – teda podobným Bohu, pretože v tom je 
podstata pojmu synovstva.  

 

Boh, ktorý o čisťuje – 1,24 – 27 
24 Preto hovorí Pán, Jahve zástupov, Mocný Izraela: "Beda, ukojím sa nad svojimi 
protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch.  25 Obrátim na teba svoju ruku, 
vylúčim sťa lúhom tvoju trosku a odstránim všetko tvoje olovo.  26 Potom ti vrátim 
sudcov ako sprvoti a tvojich poradcov ako voľakedy. Vtedy sa budeš zvať mestom 
spravodlivých, verným mestom.  27 Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátení 
spravodlivosťou.  (Isa 1:24-27 SSV) 29 Budete sa pýriť pre terebinty, ktoré ste ľúbili, a 
hanbiť sa pre záhrady, na ktorých ste lipli!  30 Lebo budete sťa terebinta, ktorej lístie 
padá, a ako záhrada, ktorá nemá vody.  (Isa 1:29-30 SSV) 

• Ako hovorí Ján z Kríža, sú veci, od ktorých sa človek sám očistiť nevie. 
• Niekedy ani nechce. 

                                         
18 hebr. mišpat – súd, spravodlivosť, právo 



• Preto prichádza Boh, aby konal: „18 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, 
sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa 
opáše a povedie, kam nechceš." (Joh 21:18 SSV)“ a „7 Je na vašu nápravu, čo 
znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec 
nekarhal19? (Heb 12:7 SSV)“  

• Jeho konanie – aj keď je bolestivé – nakoniec očisťuje: „Vieme, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. 
(Rom 8:28 SSV)“ 

Téma takéhoto očistenia je v Biblii znova veľmi silná: 

Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol 
mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. (Heb 2:10 SSV) 

I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato 
a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. (Mal 3:3 SSV) 

10 Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. 
(Psa 66:10 SSV) 

Isa 48:10 Hľa, vytápal som ťa, nie však ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.   

Zec 13:9 Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a 
vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, 
poviem: To je môj ľud, a on povie: “Pán je môj Boh.”"   

Luk 3:16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, 
ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť 
Duchom Svätým a ohňom.  

 

Z H R N U T I E 

• Boh sa správa k Izraelu ako otec. 
• Izrael sa ale svojmu postaveniu syna spreneveril. Tým: 

o  spáchal VINU – Boh neporušil svoju vernosť Izraelu a tak má nárok, aby 
aj Izrael ostal verný 

o  spáchal HLÚPOSŤ – pretože bez Boha sa začína rúcať aj sama spoločnosť 
a jej blaho. 

                                         
19 gr. paideuó – znamená vychovávať, cvičiť a trénovať, ale aj trestať. 



o  Kto opustí Boha, tak Boh ho nechá ísť – ale potom je už na všetko sám 
a Boh mu nemôže pomôcť. 

• Izrael sa ale ohradil: Ale veď všetko je OK! Konáme bohoslužby. Chodíme do 
kostola. Modlíme sa. Prinášame desiatok. Tak v čom je problém? 

• Boh odpovedá: V SYNOVSTVE! Zmyslom je, aby ste boli SYNMI – nie 
uctievačmi! 

o  Mimochodom – to vaše „chodenie do kostola“ mi už riadne lezie na 
nervy! Ohyzdí sa mi!20 

• OBRÁŤTE SA! Zmeňte svoj život s dôrazom na spravodlivosť, solidaritu,… 
• Ak to neurobíte, privediem na vás pohromu, aby vás očistila! 
• A ak ani to nepomôže – zahyniete… 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
20 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci!  16 Takto, že si vlažný, ani 
horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.  (Rev 3:15-16 SSV) 


