
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 3. 

OTÁZKA ZMYSLU (3,1– 5,30) 

 

Východisková situácia 
• Júdsko sa cíti bezpečne. Prežíva poslednú éru rozkvetu pred pohromou, o ktorej 

ale ešte netuší. 

• Postupne zabúda na Boha, opúšťa ho. 

• Izaiáš varuje a ohlasuje túto pohromu – ako dôsledok opustenia Boha… 

 

Veľké varovanie (3,1–4,6) 

SLOVNÍK : 

• Opora – dosl. palica, o ktorú sa človek pri chôdzi opiera 
• Hrdina  – hebr. gibbor, čiže niekto mocný, silný. Označovala sa ním elita 

armády, niečo ako „osobná stráž“ – porov. výpočet Dávidových „gibborov“ v 2 
Sam 23.1  

                                         
1 Toto sú mená hrdinov, ktorých mal Dávid: Hakmonita Isboset bol hlavou troch. On sa rozohnal svojou kopijou a jedným 
šmahom zabil osemsto.  9 Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar, medzi troma hrdinami. Bol pri Dávidovi vo Fesdomime, 
keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja a Izraeliti ustupovali.  10 Ale on stál a ťal Filištíncov, kým mu neustala ruka a 
neprilepila sa mu ruka k meču. Tak spôsobil Pán veľké víťazstvo v ten deň. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale iba plieniť.  
11 Po ňom Ageho syn Hararita Semá. Keď sa Filištínci zhromažďovali v Lechi, bol tam ostredok poľa plný šošovice. A keď 
ľud utekal pred Filištíncami,  12 postavil sa prostred ostredku, chránil ho a ťal Filištíncov. Tak Pán spôsobil veľké 
víťazstvo.  13 Raz zostupovali traja z tridsiatich začiatkom žatvy a prišli k Dávidovi do jaskyne Odolam. Rota Filištíncov 
táborila v údolí Refaim.  14 Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme.  15 A Dávid vyslovil 
žiadosť: "Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?"  16 Nato sa traja hrdinovia prebili cez 
tábor Filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Nechcel ju však piť, 
ale vylial ju Pánovi.  17 A povedal: "Nech ma Pán chráni urobiť to! Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením svojich životov." 
Preto ju nechcel piť. Toto urobili traja hrdinovia.  18 Joabov brat Abisai, syn Sarvie, bol hlavou tridsiatich. On zdvihol 
svoju kopiju na tristo, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi.  19 Bol váženejší ako tridsiati a bol im veliteľom, ale 
tým trom sa nevyrovnal.  20 Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch božích levov 
moabských. Okrem toho sa spustil dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh.  21 On zabil aj Egypťana, vzhľadného 
muža. Egypťan mal v ruke kopiju, ale on šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou 
kopijou.  22 Toto urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami.  23 Bol váženejší ako tridsiati, ale tým 
trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.  24 Joabov brat Asael bol medzi tridsiatimi. Elchanan, syn Dodu 
z Betlehema.  25 Sema z Harodu, Elika z Harodu,  26 Heles z Faletu, Hira , syn Akesa z Tekuy,  27 Abiezer z Anatotu, 
Mobonai z Chusy,  28 Selmon z Ahohu, Mahari z Netofatu,  29 Heled, syn Bánu z Netofatu, Etai, syn Ribaiho z Gabay 
Benjamínovcov,  30 Banaiáš z Faratonu, Hedai z doliny Gaz,  31 Abialbon z Arbatu, Azmavet z Beromu,  32 Eliaba zo 
Salabonu, Jasenovi synovia, Jonatán,  33 Sema z Ororu, Achiam, syn Sarara z Arori,  34 Elifelet, syn Machatiho syna 
Ásbaiho, Eliam, syn Achitofela z Gelonu,  35 Hesrai z Karmelu, Farai z Arbu,  36 Igal, syn Natana zo Soby, Boni z Gadu,  37 



• Bojovník – všeobecne bojaschopný muž, člen vojska. 
• Sudca – dôležitý úradník na dvore kráľa 
• Prorok  – duchovná autorita. Vídame, že často si králi vytvárali akúsi skupinu 

„vidcov“, ktorí potom „jedli kráľov chlieb“ a podľa toho aj prorokovali…2 
• Čarodej – „V denním životě zaujímali významné postavení také různí .zaříkávači' 

(srov. Jr 8,17 Ž 58,6 Kaz 10,11), ačkoli Zákon podobné praktiky přísně zakazoval 
(Dt 18,10n).“ (VSZ) 

• Starec – „Důležitou úlohu při řešení různých problémů měl ,stařec', stařešina 
rodu nebo kmene, muž s uznávanou morální autoritou, jehož životních zkušeností 
se držel i rozumný král (srov. lKr 12,6.8).“ (VSZ) 

• Päťdesiatnik – veliteľ armádneho oddielu o 50 mužoch. 
• Vznešený muž – člen kráľovho dvoru, resp. aristokrat. Kráľov obľúbenec. 

Dohromady títo ľudia tvoria elitu národa. 

• Chlapcov im dám – hebr. nearím, čo môže znamenať „chlapec“, ale aj niečo 
roztrasené, chvejúce sa. 

• Vinica – „Vinicí je míněn Izrael (srov. vk Iz 5,7), povinností vůdců bylo tuto 
vinici Hospodinu obdělávat a opatrovat. Místo toho vinici .vypásali'. Místo aby 
chránili slabší (10, ln), učinili z chudáků bezzemky. Zbídačili je a vlastní domy 
zvelebili (srov. 5,8n).“ (VSZ) 

• Retiazky na nohách – „Chodí sebevědomě s pozdviženou šíjí, lákají očima, které 
byly nalíčené (srov. Jr 4,30), aby byly velké a lesklé, a na všechny přednosti své 
postavy, na drahý oděv i šperk upozorňují svou nápadnou chůzí, drobnými kroky, 
při nichž se dal uplatnit pohyb celého těla. Dlouhým krokům bránilo nošení 
ozdobných kroužků (nákotníků) na obou nohou, které byly spojeny řetízkem“ 
(VSZ) 

• < Zoznam ozdôb > – „Oddíl obsahuje nejúplnější starozákonní seznam součástí 
.dámského' oblečení a ozdob. Výklad je značně obtížný. Většina výrazů se totiž 
vyskytuje jen zde. Dá se předpokládat, že jde především o předměty, které měly 
magicky chránit jejich majitelky po způsobu různých škapulířů. Septuaginta si 
snad záměrně vypomohla popisem oděvu a výčtem šperků žen egyptsko-
alexandrijského světa. Pro Boží lid měl být ‚korunou jeho okrasy a ozdoby' jen 

                                                                                                                                           
Amončan Selek, Naharai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie.  38 Ira  z Jetru, Gareb z Jetru,  39 Hetejec Uriáš. Spolu 
tridsaťsedem.  (2Sa 23:8-39 SSV) 
2 4 Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi: "Vyžiadaj si dnes, prosím, Pánovo slovo!"  5 Nato kráľ Izraela zhromaždil 
prorokov, štyristo mužov, a spýtal sa ich: "Máme ísť do vojny proti Ramotu v Galaáde, alebo to nechať?" Odpovedali: 
"Tiahni, Boh ho dá do ruky kráľa."  6 Ale Jozafat sa spýtal: "Nie je tu ešte nejaký Pánov prorok, aby sme sa ho mohli 
spýtať?"  7 Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi: "Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého sa môžeme dopytovať Pána, 
lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale vždy len nešťastie. Je to Jemlov syn Micheáš." Jozafat povedal: 
"Nech kráľ nehovorí tak!"  8 Nato izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal: "Priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho 
syna!"  (2Ch 18:4-8 SSV) 



Hospodin (srov. Iz 28,5). Ovšem i Izrael měl nárok na ozdoby (srov. Ez 16,10-
13)3, ale nesměl jich zneužívat k modloslužbě (Ez 16,17.39 23,26.42).“ (VSZ) 

 

ZÁKLADNÉ POSOLSTVO:  

• Skutočnou oporou je Boh JHWH. 
• Ak ľudia opustia túto oporu – začnú sa rozpadávať aj ostatné opory. Štát 

a národ sa začnú prepadávať do chaosu, začne sa rozmnožovať neprávosť,… 
• Výsledkom je bieda a pád. 

PREČO JE TO TAK? 

 

Otázka ZMYSLU. 

Najdôležitejšie (a pravdepodobne v praxi najprehliadanejšie otázky ľudského 
života) sú: 

• KTO SOM? 
• ODKIA Ľ PRICHÁDZAM? 
• KAM SMERUJEM? 
• ČOMU  ja a môj život SLÚŽIM?  Komu som verný a oddaný? 

Súhrnne sa to nazýva otázka ZMYSLU ŽIVOTA. 

Otázka na Vás: 

• Vedeli by ste na tieto otázky odpovedať? 
• Je to, čo ste povedali, naozaj pravda? 
• Je to Vaše hlboké a bytostné presvedčenie? Dosvedčuje tento postoj aj Váš život 

a konanie? 

„E. Fromm (1997) túto potrebu nazýva potreba orientačného rámca a zaraďuje ju k základným 
existenciálnym potrebám. Znamená, že sa človek potrebuje vzťahovať k nejakému systému, 
ktorý mu umožní dať jeho svetu zmysel, poriadok, cieľ a účel. Tento systém je akási MAPA 
prírodného a spoločenského sveta, v ktorom človek žije, bez ktorej by bol človek zmätený a 

                                         
3 10 Obliekol som ťa do pestrej látky, obul som ťa do tulenej kože, odial som ťa damaskom a zaokryl hodvábom.  11 Ozdobil 
som ťa skvostmi, dal som ti na ruky náramnice a na hrdlo reťaz.  12 Dal som ti obrúčku na nos, náušnice na uši a na hlavu 
nádhernú korunu.  13 Bola si ozdobená zlatom a striebrom, tvoj odev bol z damasku, hodvábu a pestrej látky; jedla si jemnú 
múku, med a olej, stala si sa nadmieru peknou a bola si schopná na kráľovstvo.  14 Pre tvoju krásu rozniesol sa medzi 
národmi tvoj chýr, veď si bola dokonalá v mojej ozdobe, ktorú som na teba vynaložil, hovorí Pán, Jahve.  (Eze 16:10-
14 SSV) 



neschopný cieľavedomého správania. S potrebou orientačného rámca silne súvisí potreba 
oddanosti. Orientačný rámec sám totiž nestačí ku správaniu, človek potrebuje aj nejaký CIEĽ, 
za ktorým má ísť.“4 

 

ČO JE ZMYSLOM ŽIVOTA?  

• Nutne niečo, čo život človeka presahuje: 
o  Zmyslom človeka teda musí byť niečo viac, než je on sám. Niečo, pre čo 

sa oplatí zomrieť s radosťou a pocitom naplnenia svojho poslania: 
„Dokonané je!“ 

o  Zmyslom ľudstva rovnako môže byť len niečo, čo je viac, než ľudstvo 
samotné, niečo, kvôli čomu by sa oplatilo vyhynúť s dobrým pocitom: 
„Dokonané je!“ 

 

AK NIET BOHA – ŽIADEN SKUTO ČNÝ ZMYSEL NEJESTVUJE  

„ Človek je produktom príčin, ktoré nemali schopnosť predvídať cieľ svojho pôsobenia; jeho 
pôvod, rozvoj, nádeje i strachy, to, čo miluje a čomu verí, nie je nič iné, než výsledok 
náhodného usporiadania atómov. Žiadne zanietenie ani hrdinstvo, žiadna sila myšlienky či 
pocitov nedokáže uchovať život jednotlivca za hrobom; všetky ľudské činy za celé veky, všetko 
zanietenie a všetka inšpirácia, najžiarivejšia múdrosť ľudského génia – to všetko je určené na 
zánik... Chrám všetkého, čo ľudstvo dosiahlo, musí byť nevyhnutne pochovaný. … Priestor, kde 
bude odteraz žiť ľudská duša, možno pevne vybudovať len v rámci tejto pravdy, iba na 
pevnom základe zúfalstva, ktoré sa samo sebe nepoddá."5 

 

TO VŠAK MÁ VÁŽNE NÁSLEDKY: 

Viktor E. Frankl: Dlhodobejšie nenaplnenie vôle k zmyslu (tzv. existenciálna frustrácia) vedie 
k stavu, ktorý Frankl nazval existenciálne vákuum (existenciálna prázdnota). Takýto stav sa 
prejavuje nudou, apatiou, pocitom bezzmyselnosti a aj depresiou. Za obsahovú stránku zmyslu 
života považoval Frankl hodnoty, pod ktorými chápal všetko to, čo je pre človeka hodnotné.6 

Alfred ADLER: „ Čo sa stalo s ľuďmi, ktorí ničím neprispeli k prospechu celku? Odpoveď znie: 
nezostalo po nich ani stopy. Nezostalo z nich nič, rozplynuli sa telesne aj duševne. Zhltla ich 
zem. Stalo sa s nimi to, čo s vyhynutými živočíšnymi druhmi, ktoré nedokázali nadviazať 
harmonické vzťahy s kozmickými podmienkami. Nepochybne je v tom skrytá zákonitosť, ako 

                                         
4 Peter Halama, Zmysel života z pohľadu psychológie. 
5 Bertrand Russell  (1872 – 1970) anglický filozof, logik, matematik, sociológ, od roku 1908 člen Londýnskej kráľovskej 
spoločnosti, jeden zo zakladateľov analytickej filozofie. V roku 1950 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru. Ateista.   
6 Peter Halama, Zmysel života z pohľadu psychológie. 



keby inkvizítorský vesmír rozkázal: Preč s vami! Nepochopili ste zmysel života. Nemáte šancu 
na budúcnosť!“ 

 

BEZ ZMYSLU TO FAKT NEJDE – AK BY NEBOL, MUSELI BY S ME SI HO 
VYMYSLIE Ť! 

IRVIN D. YALOM: Rozlišuje štyri základné existenciálne danosti, s ktorými je každý človek 
konfrontovaný a ktoré sú súčasťou existenciálnej dynamiky: smrť, sloboda, izolácia a 
bezzmyselnosť. Yalom, čerpajúc z existenciálneho postoja Sartra a Camusa, postuluje 
existenciu ľudskej dilemy, podľa ktorej človek potrebuje zmysel, a život bez hodnôt cieľov a 
ideálov spôsobuje značný distres, čo niekedy vedie k jeho koncu (napr. samovraždou).  

Na druhej strane svet nemá žiadny správny zmysel a cieľ, neexistuje nič také ako pravý zmysel.7 
Zmysel ľudského života je len aktívna a kreatívna odpoveď jednotlivca na absolútnu 
bezzmyselnosť sveta, je obranným mechanizmom, ktorý redukuje existenciálnu úzkosť. Aby sa 
človek vyrovnal s bezzmyselnosťou a ďalšími existenciálnymi danosťami, musí sa celým 
srdcom ponoriť do sebou vytvoreného zmyslu života, aktívne sa do neho zaangažovať a 
oddať sa mu.8  

Yalom rozoznáva dva spôsoby, ktorými sa ľudia snažia nájsť zmysel života. Prvým spôsobom je 
hľadanie KOZMICKÉHO ZMYSLU, teda odpovede na otázku, či má život vo všeobecnosti 
nejaký celkový zmysel a či život človeka do tohto zmyslu zapadá. Kozmický zmysel sa často 
vzťahuje k nejakej schéme mimo človeka samotného, k náboženským či spirituálnym 
presvedčeniam. Yalom konštatuje, že v rámci západnej kultúry je dominantným kozmickým 
zmyslom žido-kresťanská náboženská tradícia. Hľadanie SVETSKÉHO (TERRESTRIAL) 
ZMYSLU je skôr hľadaním cieľov a hodnôt, v ktorých sa človek angažuje a ktoré realizuje a 
napĺňa. V tomto prípade ide o sekulárny zmysel, človek prežíva zmysel života bez schémy 
kozmického zmyslu. Yalom vymenováva niekoľko sekulárnych hodnôt či aktivít, 
prostredníctvom ktorých ľudia realizujú zmysel života: altruizmus (život v prospech iných, 
presvedčenie o potrebe byť užitočný pre iných), oddanosť záujmom (t. j. záväzok voči rôznym 
projektom, ideám, ideológiám, vede, rodine atď.), kreativita (tvoriť niečo nové v rôznych 
oblastiach), hedonizmus (usilovanie sa o radosť, potešenie a pohodlie) či sebaaktualizácia 
(realizácia vlastných možností).9 Podľa Yaloma pri všetkých týchto hodnotách nejde ani tak o 
obsah, ako o intenzitu angažovania sa, ktoré je zásadným činiteľom pri napĺňaní života 
zmyslom.10 

 

                                         
7 Smutný, ale v súčasnom skepticizme veľmi moderný postoj „sekulárnej spoločnosti“. Čo sa dá robiť… O to zaujímavejšie 
sú jeho ďalšie závery! 
8 Inými slovami: Ak zmysel života neexistuje, tak ak chceme ostať duševne zdraví a pri zmysloch, musíme si ho vymyslieť 
a potom mu uveriť. Mimochodom, prenesene sa to dá povedať aj o Bohu, či nejakej forma náboženstva (to, čo nám dáva 
ZMYSEL života, je vždy našim osobným náboženstvom, bez ohľadu na to, či tým bohom, v ktorého veríme, je JHWH, 
pokrok, Lenin, alebo Coca-cola…) 
9 Okrem hedonizmu (ktorý ale veľmi nefunguje – zistíme ďalej) sú všetky tieto ciele presahujúce, je to niečo, k čomu 
človek smeruje, identifikuje sa s ničím väčším (spoločnosť, projekt) a nesmrteľným (niečo po sebe zachovám). 
10 Peter Halama, Zmysel života z pohľadu psychológie. 



BABYLONSKÁ VEŽA – príbeh o takomto „vymyslenom zmysle“  

Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.  2 Keď sa pohli z východu, našli v 
krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.  3 Tu si povedali jeden druhému: "Poďme, 
narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt 
namiesto malty.  4 Potom povedali: "Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol 
bude siahať až do neba, spravme si tak pomník11, aby sme sa neroztratili po celej zemi!"  
5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia,  6 a povedal: "Hľa, sú 
jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia 
od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť.  7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, 
aby nik nerozumel reči druhého!"  8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a 
mesto prestali stavať.  9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme 
a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.  (Gen 11:1-9 SSV) 

• JEDEN ĽUD – ale nie jednotný! To pochopili aj jeho vodcovia, ktorí neboli isto 
hlupáci.  

• BEZ SPOLOČNÉHO cieľa a zmyslu jednota možná nie je – to vidíme aj 
dnes, nazývame to „ľahostajnosť“, nariekame nad „neangažovaním sa“ ľudí 
v politike, vo verejnom živote. Lenže prečo? Každý si žije svoj vlastný, 
súkromný cieľ – a celok ho nezaujíma… 

• PRETO VYMÝŠĽAJÚ NEJAKÝ CIE Ľ. Má ním byť veža, siahajúca až do 
neba. 

o  BYŤ AKO BOH – to už zaváňa nejakým cieľom. Je atraktívny pre 
všetkých, je o sláve, moci, nesmrteľnosti,… 

• ZAČNE SA STAVBA – … 
• … ale NEBO JE VYSOKO a práce neubúda.12 

o  Začína byť jasné, že cieľ je nedosiahnuteľný. 
• SAMA VEŽA STRÁCA ZMYSEL  – Byť ako bohovia – to hej, to sa dá. Ale 

veža? Zasvätiť svoj život veži? To je predsa smiešne! Veža nie je viac, než život, 
než človek. Veža nie je vec, za ktorú sa zomiera! 

o  Cieľ prestáva byť cieľom. 
• JEDNOTA SA ROZPADÁVA  – a postupne, s rôzniacimi sa záujmami, mizne aj 

onen „spoločný jazyk“ spoločných záujmov… 

 
  

                                         
11 dosl. meno – narážka na Božie Meno, ktorému sa chcú vyrovnať? 
12 V texte Boh musí k tejto do-neba-siahajúcej-veži zostúpiť! 



IZAIÁŠ – príbeh o opustenom zmysle… 

Na túto istú situáciu naráža v 3. a 4. kapitole Izaiáš: 

• BOH JHWH je zmyslom Izraela.  
o Skrze Neho je Izrael vtiahnutý do príbehu, ktorý je väčší než on sám 

a ktorý zaznieva ako ozvena ešte od ich praotca Abraháma: „Tu Pán 
povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo 
svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.  2 Urobím z teba veľký 
národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.  3 
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! 
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!"  (Gen 12:1-3 SSV)“  

• OPUSTENÍM BOHA Izrael stráca svoj zmysel. 
o  Chvíľu to ešte zo zotrvačnosti funguje (a zdá sa, že Júdsko prekvitá). 
o  Podobne to vidíme aj my v post-kresťanskej Európe. Mnohé hodnoty sa 

ešte zo zotrvačnosti zachovávajú, spoločnosť ešte zotrvačnosťou funguje – 
ale už cítime prvé otrasy a príznaky rozpadu… 

• NÁSLEDKY VŠAK NAKONIEC PRÍDU: 
o  ROZPAD SPOLOČNOSTI, korupcia, populizmus: „4 Chlapcov im 

dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi.  5 Ľudia sa budú vzájomne 
trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na 
vznešeného.  6 Keď jeden chytí druhého v otcovom dome: "Máš rúcho, buď 
nám kniežaťom a táto zrúcanina nech ti je poddaná!"   (Isa 3:4-6 SSV)“ 

o  ROZPAD HODNÔT : „8 Veru, Jeruzalem sa rúca, Júdsko padá, lebo ich 
jazyk a ich skutky sú proti Pánovi, navzdory očiam jeho velebnosti.  9 Výzor 
ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho; 
beda ich duši! Veď sebe robia zlo!  (Isa 3:8-9 SSV)“ 

o  TYRANIA, VYKORIS ŤOVANIE, ÚTLAK  – „14 Pán vstúpi do súdu so 
staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami: "Veď vy ste spásli vinicu, máte v 
dome korisť od bedára!  15 Čo chcete? Drvíte môj ľud a rozomieľate tváre 
bedárov" - hovorí Pán, Jahve zástupov.  (Isa 3:14-15 SSV)“ 

o  POKLES K NAJPRIMITÍVNEJŠÍM  (a najmenej oblažujúcim) 
„potešeniam“: „Pán hovorí: "Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú, vykračujú s 
napnutým krkom, očami šibú sem a tam, chodia krokom trasľavým a hrkajú 
retiazkami nôh (Isa 3:16 SSV)“ Ako hovorí Pavol: „3 Takí ste hlúpi?! 
Začali ste Duchom a teraz končíte telom? (Gal 3:3 SSV)“ Pokles od 
VZNEŠENÉHO a veľkého k PRIMITÍVNEMU a hrubému… 

•  POHROMA TO NAKONIEC ZAV ŔŠI AJ NAVONOK  – „V ten deň bude 
miesto vône zápach a miesto pása povraz, miesto vlnivého účesu plešina, miesto 
plášťa vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.  25 Tvoji mužovia padnú mečom 



a tvoji hrdinovia vo vojne.  26 Budú kvíliť a smútiť jej brány a spustnutá bude 
sedieť na zemi.  (Isa 3:24-26 SSV)“ 

V štvrtej kapitole však vidí aj túto pohromu ako istú OČISTNÚ KATARZIU 
národa: 

• SMÄD PO NIEČOM VIAC, hoci ešte bez poznania, ako „to viac“ nájsť…: 
„Sedem žien sa chopí jedného muža v ten deň a povedia: "Svoj chlieb budeme jesť 
a svoje rúcho obliekať, len tvojím menom nech sa zveme: odstráň našu potupu!" 
(Isa 4:1 SSV)“ 

• … VYTVÁRA PRIESTOR PRE ZNOVUOBJAVENIE BOHA JHWH:  „2 V 
ten deň bude Pánov Výhonok na okrasu a slávu a Plod zeme na velebu a ozdobu 
zachráneným Izraela.  3 A ten, kto zostane na Sione a kto zvýši v Jeruzaleme, 
svätým sa bude nazývať, každý zapísaný v Jeruzaleme pre život,  4 až zmyje Pán 
škvrnu dcér Siona a od Jeruzalema odstráni jeho krv duchom súdu a duchom 
zápalu.  5 A Pán stvorí nad každým miestom vrchu Sion, i tam, kde ho vzývajú, 
oblak vo dne a dym a žiaru plamenného ohňa v noci, áno, nad celou slávou bude 
stan.  6 A bude strechou tienistou vo dne pred horúčavou a úkrytom a útočišťom 
pred víchricou a pred dažďom.  (Isa 4:2-6 SSV)“ 

 

Kto za to môže? (5,1–7) 

ČO SOM EŠTE MAL UROBI Ť? 

• Boh urobil všetko, čo mal. 
• Je paradoxom, že za čias vernosti JHWH sa Izraelu darilo (Dávid, Šalamún). 
• Opustením JHWH sa začali zlé časy. 

• Napriek tomu sú ľudia NEPOUČITEĽNÍ! Opúšťajú Boha – hoci im na to 
nedal najmenší dôvod – a hľadajú to, čo im nakoniec prináša len utrpenie 
a bolesť! 

 

PARADOX ATEIZMU 

Dnes sa stále viac a viac stretáme s bojovným ateizmom – ktorý sa usiluje náboženstvo 
zničiť a brojí proti nemu ako voči zlu, moru, katastrofe, pohrome,… 

DOBRÁ OTÁZKA ALE JE: 



• ČO VLASTNE DOSIAHNEME , ak sa nám podarí dokázať, že Boha niet? Má 
racionálny zmysel usilovať sa o to (teda okrem túžby po poznaní pravdy)?  

• ZÍSKAL BY ČLOVEK NIE ČO TÝM, AK BY BOH NEJESTVOVAL?  

o  Znamenalo by to, že sme uväznení v časopriestore. Nič viac nejestvuje. 

o  Znamenalo by to, že náš život (a ľudstvo ako také) nemá v procese 
Vesmíru žiaden zmysel a význam. Je zbytočné. 

o  Všetko, o čo sa usilujeme, tak či tak zanikne. 

o  Niet nádeje, ani úniku… 

(V rozporu s tím, co říká náboženství, jsme my lidé) „stroje na přežití, roboti naprogramovaní, 
aby slepě uchovávali sobecké molekuly zvané geny". (Richard Dawkins, ateista) 

 

STOJÍ TO ZA TO?  

NÁBOŽENSTVO AKO ÚSPEŠNÁ EVOLUČNÁ STRATÉGIA 

Přední ateisté nenechali celosvětový rozmach náboženství bez povšimnutí. Někteří z těchto 
nevěřících, většinou darwinisté, jsou upřímně překvapeni, jak je náboženství vytrvalé a 
životaschopné. Tito darwinisté jsou přesvědčeni, že musí existovat nějaké biologické 
vysvětlení, proč člověk ve všech kulturách od počátku dějin nacházel a stále nachází útěchu v 
náboženství. Biolog Richard Dawkins přiznává, že náboženství je „naprostá záhada pro 
každého, kdo přemýšlí darwinisticky".  

Přesto se darwinisté neptají hloupě. Biologové jako Dawkins a Wilson říkají, že univerzálnost a 
vytrvalost náboženství prostě musí mít přirozené a evolucionistické vysvětlení, a mají pravdu. 
Takové vysvětlení tu je a v této kapitole vám ho s radostí nabídnu.  

Reverend Randy Alcorn, který v Oregonu založil společnost Eternal Perspective Ministries 
(Duchovenstvo věčné perspektivy), občas předkládá posluchačům dva příběhy o stvoření a ptá 
se, zda záleží na tom, který je pravdivý.  

• Sekulární názor zní: „Jste potomky maličké buňky prvotní protoplazmy, kterou před 
třemi a půl miliardami let vyplavilo moře na břeh. Jste slepým a nahodilým produktem 
času, náhody a přírodních sil. Jste pouhá snůška atomů, změť genetických substancí. 
Žijete na mrňavé planetě v nepatrné sluneční soustavě v pustém koutě bezvýznamného 
vesmíru. Jste čistě biologické entity a od mikrobů, virů a améb se lišíte jen kvantitou, 
ne kvalitou. Kromě svého těla nemáte žádnou podstatu, a až zemřete, úplně přestanete 
existovat. Zkrátka jste přišli odnikud a kráčíte nikam."  

• Naproti tomu křesťanský pohled je tento: „Jste jedinečná stvoření dobrého a 
všemocného Boha. Stvořil vás ke svému obrazu a dal vám schopnost myslet, cítit a 
uctívat ho, čímž vás povýšil nad všechny ostatní živočichy. Nelišíte se od zvířat jen 
kvantitou, ale i kvalitou. Nejenže je váš druh jedinečný, vy jste navíc jedineční 



příslušníci svého druhu. Váš Stvořitel vás tolik miluje a tak mocně touží po vaší 
společnosti a náklonnosti, že pro váš život připravil dokonalý plán. Bůh dokonce 
obětoval život svého jediného Syna, abyste s ním mohli pobývat na věčnosti. Jste-li 
ochotní přijmout dar spásy, můžete se stát dětmi Božími."  

• Teď si představte dvě skupiny lidí - říkejme jim sekulární kmen a věřící kmen -, které 
se přihlásí k těmto dvěma názorům. Který z těchto kmenů pravděpodobněji přežije, 
bude prosperovat a množit se?  

o Věřící kmen se skládá z lidí s jasným smyslem života. Věřící kmen tvoří jedinci, 
kteří přikládají každé své myšlence a každému činu velký význam. 

o Sekulární kmen se skládá z lidí, kteří si nejsou jistí, proč vlastně vůbec existují. 
Sekulární kmen tvoří hmota, která nedokáže vysvětlit, proč vlastně myslí.  

• Proč se tedy evolucionisté jako Dennett, Dawkins, Pinker a Wilson diví, že věřícím 
kmenům se daří? Náboženské skupiny přitahují na celém světě obrovská množství 
stoupenců a věřící lidé dávají najevo důvěru v budoucnost a svůj způsob života tím, že 
mají více dětí. Ateistické spolky naopak lákají jen hrstku zahořklých duší. Jedna z 
největších ateistických organizací, American Atheists, má okolo 2500 členů. Hoďte 
kamenem na parkovišti akademického sboru elitní americké či evropské univerzity a 
máte slušnou šanci, že trefíte ateistu. Ale když hodíte kamenem kdekoli jinde, musíte 
hodně dobře mířit.  

• Ateismus nejen nedokáže konkurovat náboženství co do počtu příznivců, ale navíc 
jakožto praktický životní styl produkuje bezzubá společenstva, která se nedokážou ani 
zreprodukovat.  

• Sociologové Pippa Norrisová a Ron Inglehratsi povšimli, že v mnoha bohatších a 
sekulárnějších zemích „se rodí asi o polovinu méně dětí, než je třeba k reprodukci 
dospělé populace", kdežto v mnoha chudších a nábožnějších zemích „se rodí dvakrát 
až třikrát více dětí, než je třeba k reprodukci dospělé populace". Výsledek je tak 
předvídatelný, že ho skoro můžeme nazvat zákonem: „Věřící populace rostou rychleji, 
zatímco sekulární společenstva se zmenšují."  

• Ekonomové, kteří věštili, že náboženství zanikne, se ukázali jako falešní prorokové. 
Náboženství nejen vzkvétá, ale navíc vzkvétá proto, že pomáhá lidem přizpůsobit se 
světu a přežít v něm. Evoluční biolog David Sloan Wilson v knize Darwinova katedrála 
(Darwin's Cathedral) píše, že náboženství skýtá něco, co v sekulární společnosti chybí: 
vidinu vyššího smyslu. Díky ní si věřící vypěstují radost ze života, která je v jistém 
smyslu nepřirozená. Hledí do budoucnosti s nadějí větší, než je k tomu běh světa 
opravňuje. A tvoří si zásady morálky a milosrdenství, díky kterým jsou soudržnější, 
přizpůsobivější a úspěšnější než jiná společenstva, která tuto svazující a povznášející 
sílu postrádají. 

(Dinesh D’Souza, Křesťanství a ateizmus) 

NAPRIEK TOMU SA SNAŽÍME ZNI ČIŤ TO JEDINÉ, ČO DÁVA 
ČLOVEKU ZMYSEL A PRINÁŠA DO Ň „ZÁVAN 

NESMRTEĽNOSTI“ A KRÁSY PRESAHUJÚCEJ ČLOVEKA 
A SVET, V KTOROM ŽIJE. 



• Paradoxne sa tak dokonca nedeje v zmysle podriadenia sa „smutným 
faktom“,…  

• … ale dokonca v rozpore s faktami a zjavnými prejavmi Boha a skúsenosťou 
Boha! 

Nie je to paradox? 

Tragédia? 

Až takmer nepochopiteľná, akoby bol človek fascinovaný a posadnutý zničením 
a zrúcaním seba samého… –  

…leda by to trochu osvetľoval iný text v Biblii : „10 A počul som mohutný hlas volať v 
nebi: "Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, 
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším 
Bohom.  11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a 
nemilovali svoj život až na smrť.  12 Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. 
Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo 
času."  13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila 
chlapca.  14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na 
svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.  15 Had vychrlil za 
ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla.  16 Ale zem pomohla žene: 
zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule.  17 Drak sa na ženu 
nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie 
prikázania a majú Ježišovo svedectvo.  (Rev 12:10-17 SSV)“ 

 

Čo človek zaseje, zožne… (5,8–30) 

SLOVNÍK : 

• jutro – hebr. semed – plocha, ktorú jeden záprah zorie za jeden deň. 
• bat = efa = 40 až 45 litrov nápoja (v tomto prípade vína) 
• chómer – objemová miera, zhruba 394 litrov 
• efa – objemová miera, desatina chomeru, asi 40 litrov. 
• nápoj – hebr. šekar – „silný nápoj“, opojný nápoj, destilát (vo v. 22 je preložené 

ako „liehovina“). Niekedy sa týmto slovom označuje aj pivo. 
• Podsvetie – hebr. šeol, miesto pobytu mŕtvych. 

 

 



OBJEKTÍVNE NÁSLEDKY:  

• Boh je OBJEKTÍVNY základ  pre normálnu spoločnosť po všetkých jej 
stránkach, o spáse ani nehovoriac… 

• Jeho opustením tento základ OBJEKTÍVNE mizne – a preto veci prestávajú 
fungovať. Nič na tom nezmenia ani „náhradné“ riešenia: pitie, zábava,… 

• NEVEDOMOSŤ na tom nič nemení – asi podobne, ako keď človek omylom 
a nevedomky niečo pokazí, alebo zničí: je to zničené a pokazené, objektívne, či 
už sa to udialo úmyselne, alebo omylom: „Zato bude zajatý môj ľud pre 
nevedomosť, jeho slávni umrú hladom a jeho zástup zoschne od smädu. 
(Isa 5:13 SSV)“ 

o  Treba si uvedomiť, že Boh sa dal Izraelu poznať a teda nie je to 
nevedomosť, ktorá by bola neodstrániteľná. Toľko na margo toho, že Boh 
naozaj urobil všetko, aby ho ľudia poznali a na Ňom stavali svoje životy. 
Ak je tu nevedomosť – nie je to vina a chyba Boha! 

SÚD BOHA S JEHO ĽUDOM:  

• Tieto udalosti sú súčasne súdom medzi Bohom a Jeho ľudom. 
• V ňom sa ukáže, kto má pravdu a kto stojí na strane spravodlivosti – či Boh, 

ktorý nezradil svoj ľud – alebo či ľud, ktorý Ho opustil… 

TERAPEUTICKÝ TREST:  

• Ak na Izrael neplatia slová, Boh v snahe zachrániť ho riskuje aj veľmi 
drastické opatrenia: „25 Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel 
proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato 
po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.  
26 I zdvihne znak národu zďaleka a zapíska mu až do končín zeme a hľa, príde 
náhle, honosne!  27 Niet v ňom znaveného ani omdleného, nespí, ani nedrieme, 
pás jeho bedier sa nerozopne, ani remeň na obuvi neroztrhne.  28 Jeho šípy sú 
ostré, všetky kuše napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako 
víchrica.  29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí a uchytí korisť, odnesie a 
nik mu ju nevytrhne.  30 V ten deň bude hučať nad ním ako hukot mora. Pozrie sa 
na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!  (Isa 5:25-30 SSV)“ 

• Cieľom je ale obrátenie a záchrana aspoň zvyškov Izraela: „15 I skloní sa 
človek a pokorí sa každý a oči pyšných sa sklopia.  16 Povýšený bude v súde Pán 
zástupov a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým.  (Isa 5:15-16 SSV)“ 

 


