
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 8. 

IZAIÁŠOVA APOKALYPSA (24,1–27,13) 

 

Úvod 

„Kapitoly 24-27 jednají o Božím soudu nad zemí. Ten přinese zkázu nepřátelům 
Hospodina a jeho lidu a vykoupení věrným. Rozehnaný Boží lid bude shromážděn na 
horu Sijón. Z úst vykoupených zazní nová píseň vděčnosti k oslavě Hospodinova 
vítězství.“ (VSZ) 

 

Skaza zeme (24,1–23) 

„Prorok ohlašuje zkázu země. Zemí možno rozumět celý tehdejší známý svět (v. 4), 
blízké i vzdálené okolí Palestiny včetně velmocí (Egypt, Asýrie). Vyplenění a zpustošení 
provedou lidé, totiž vojska cizích útočníků (srov. Na 2,3), prorok však učí vidět v tomto 
soudu ruku Hospodinovu. Zemi, kterou na počátku učinil dobrou a krásnou, nechá 
proměnit v poušť a spoušť. A člověka, jehož ustanovil pánem a správcem země, vyžene z 
jeho dědictví a rozptýlí (srov. Jr 13,24 18,17). Soud Hospodinův, který předně postihuje 
zemi zaslíbenou, požehnanou, a lid vyvolený, svatý, platí i nad celou zemí.“ (VSZ) 

• PÁN PUSTOŠÍ… – Biblia rieši otázku Božej všemohúcnosti a zvrchovanosti 
v SZ tak, že všetko pripisuje Bohu (vrátane pokúšania!1). Až postupne sa 
vyjasňujú jemné nuansy tipu „Boh koná“, „dopúšťa“ atď. Zmyslom textu je 
pochopiť, že aj toto zlo, ktoré sa deje, sa deje s vedomím a dovolením Boha – 
a nakoniec „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní 
podľa jeho rozhodnutia. (Rom 8:28 SSV)“ 

• ROVNOSŤ V NÁSLEDKOCH – „2 I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, 
tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom, tak kupcom, ako 
tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi. 

                                         
1 A Pán povedal: “Kto chce podviesť Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galaáde?” Nato hovoril jeden tak, druhý 
onak.  21 Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred Pánom a povedal: “Ja ho podvediem!” A Pán sa ho spýtal: “Ako?”  22 
Odpovedal: “Vyjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.” On povedal: “Oklameš ho, aj to dokážeš! 
Choď a urob tak!”  23 Pán teda vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo Pán vyslovil proti tebe 
nešťastie."  (1Ki 22:20-23 SSV)  



(Isa 24:2 SSV)“ Ako vraví Biblia inde: „Boh nenadŕža nijakému človekovi 
(Gal 2:6 SSV)“ 

• ZEM UVÄDÁ … – „Termíny .truchlit', .vadnout', 'chřadnout' ukazují na 
smrtelnou nemoc.“ (VSZ) 

• DÔVOD TEJTO CHOROBY I ROVNOSTI  – „5 A zem je sprznená od 
obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú.  6 Preto 
kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a 
ľudí ostalo len máličko.  (Isa 24:5-6 SSV)“ – práve tu vidieť to, čo zdôrazňuje 
KKC v bode 1472: „tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou 
Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu.“ 
(KKC 1472). „Kdykoli člověk vypadne z řádu života, který mu dal Bůh, je hned 
plný zvráceností. Přestane znát i ctít Boha jako svého živitele, uctívá stvoření 
místo Stvořitele (Ř 1,25) a vytváří si náhražky Boha, až i zbožní sama sebe. Když 
však pozná, že Bohem není, začne nenávidět sebe i druhé. Oheň nenávisti spaluje 
lidstvo tak, že se navzájem vyvražďuje. Lidská libovůle a svézákonnost mění Boží 
požehnání v kletbu, rozkládá a ničí veškerý život na zemi (Lv 26,14nn Dt 
28,15nn). Všechna lidská setba a práce propadá zmaru. Místo radostné písně k 
oslavě Boží zaznívá truchlivý žalozpěv.“ (VSZ). Nie je to Božia pomsta – len 
dôsledok, ktorý Boh dopúšťa, pretože: 

o  rešpektuje SLOBODU človeka – a sloboda nejestvuje bez zodpovednosti 
za svoje konanie 

o  dúfa v PREMENU človeka – a v jeho pokánie 
• STRACH, PRIEPASŤ, OSÍDLO – „Trojina trestů (postrach, propast, past) 

připomíná obdobnou u Ámose (5,19: lev, medvěd, had) nebo u Ezechiela (meč, 
hlad, mor; 7,15). Ve všech případech jde o tresty za věrolomnost, porušení 
Hospodinovy smlouvy a odpadnutí od pravého Boha. Izajáš zdůrazňuje 
nevyhnutelnost soudu nade všemi. Záměrně k tomu používá obrazu z lovu zvířat: 
neuniknou nástrahám; uniknou-li jedné, padnou jistě do druhé. Trojina trestů 
.postrach, propast, past' (H. pachad, páchat, pach) je i v téměř doslovné paralele 
těchto dvou veršů u Jeremjáše (48,43n). Tam jde o hrozbu Moábovi. Izajáš 
naproti tomu varuje zemi celou. Tím nabývá jeho řeč obecné platnosti pro lidstvo 
a sahá až do posledního času.“ (VSZ) 

• ROZPUKANÁ ZEM  – „Starověkým obrazem země spočívající na sloupech (Ž 
104,5) vysvětluje se další průběh Božích soudů nad zemí: Jsouli v pohybu 
základy, puká země, která na nich stojí. Země se v těchto starověkých představách 
jeví velmi nepevná a vratká. Avšak dnešní geologie podává ještě otřesnější obraz 
země: člověk žije jako na slupce jablka, pod níž proudí pod obrovským tlakem 
žhavé magma. Sopky jsou jakési pojistné ventily, aby tlak uvnitř země nepřekročil 
svoji mez. Zemětřesení jsou malé připomínky člověku, aby nezapomněl, na jak 
nejisté půdě žije.“ (VSZ). 



• NEBESKÉ A POZEMSKÉ VOJSKÁ – „Nebeským zástupem na výšině'  jsou 
míněny slunce, měsíc a hvězdy jako symboly pohanských božslev vůbec. Ta byla 
zosobněním přírodních sil i duchovních mocností. Boží soud je tu z lidí rozšířen i 
na přírodu a nadlidské bytosti, duchy, jež různá cizí náboženství uctívají a často 
spojují s hvězdami a nebeskými jevy. I na tyto .nebeské mocnosti' dokročí Bůh 
svým časem (srov. Mt 24,29 Ř 8,38 Ko 1,16), stejně jako na pozemské vladaře 
povyšující se na božskou úroveň. Jejich uzavření do vězení je obraz vzatý z 
jednání lidských vítězů, kteří takto nakládají s poraženými protivníky. Uzavření 
do žaláře znamená zbavit moci a ponížit i zařadit mezi zločince (Ž 68,19 Zj 20,1-
3). Zneškodněni budou tam čekat až do svého ,potrestám". Toto zjištění má dvojí 
smysl: Pro zpupné je to varování a hrozba, pro ponížené pak posila víry, aby 
časnými bědami nebyli zvikláni.“ (VSZ) 

 

OSLAVA BOHA (25,1–12) 

• SILNÝ ĽUD A MOCNÉ MESTÁ – slovo „boja“ (hebr. jírá) je používané aj 
v zmysle mať bázeň pred Pánom, teda uctievať Ho. Všimnime si, že „silný ľud“ 
je ľud uctievajúci Boha. Boh je Bohom rovnako silných i slabých (porov. nasl. 
verš). 

• NA TEJTO HORE  – t.j. na Sione. 
• HOSTINA VŠETKÝM NÁRODOM – všimnime si, už tu sa hovorí o spáse aj 

pohanov! Človek sa až diví, že sa tomu apoštoli tak divili… ☺ „Místo 
Hospodinovy svatyně a oltáře, jeho vyvoleného příbytku, bude i místem hostiny, 
kterou Bůh bohů a Pán pánů vystrojí povolaným ze všech národů. Obecenství 
stolu je v Orientě společenstvím lidí téhož ducha, až i obecenstvím 
bohoslužebným. Jí a pije se před Bohem (Ex 24,11).“ (VSZ) 

• ZÁVOJ A PRIKRÝVKA – „,Závoj' a .přikrývka' nejsou v hebrejském textu 
běžnými výrazy. ,Závoj' (H. lóť) se vyskytuje jen v Iz 25,7, .přikrývka' (H. 
masséka) navíc ještě v Iz 28,20. Také slovesné tvary jsou výjimečné. Nejsou to 
tedy typické výrazy pro ,zahalem" při zármutku (ač l-v-t v 2S 19,5 je v tomto 
smyslu užito), proto nelze souhlasit s novodobými vykladači, jestliže v ,závoji' a 
přikrývce' vidí jen znamení smutku. Spíše je nutno ,závoj, a .přikrývku' pokládat 
za zastření, které brání v poznání Hospodina a udržuje v duchovní slepotě (srov. 
1K 2,14). Odstraněním závoje a přikrývky je umožněno prohlédnout a spatřit 
slávu Boží. Tím člověk získá pravou radost a zmizí zármutek.“ (VSZ) 

• SPÁSA LEN A JEDINE V BOHU – to je kontrast s predchádzajúcimi slovami 
proroka: „2 Veď si mi z mesta spravil zrúcaninu, z opevneného mesta zborenisko, 
paláce cudzích nie sú mestom, nikdy nebudú postavené. (Isa 25:2 SSV)“ 



Neexistuje iná opravdivá opora, jedine Boh. Všetky ostatné skôr, či neskôr 
človeka zradia… 

• PORÁŽKA MOÁBU – „Jako poslední nepřítel, který bude přemožen, až se 
Hospodin ujme Sijónu, je zde uveden Moáb (srov. k. 15). Pravděpodobně ze dvou 
důvodů: Při cestě Izraele z egyptského otroctví do země zaslíbené bylo Moábsko 
jednou z posledních a nejzáludnějších překážek (Nu 22-25). Ale také v pozdějších 
dobách byl Moáb neustálým pokušením pro Hospodinův lid (srov. Jr 48 a Sf 
2,8-10) a stal se téměř typem satanským. … I když se Moáb bude snažit zachránit 
se svou vlastní silou jako zdatný a obratný plavec před utonutím, neunikne 
záhubě. Obrazem tonoucího v nečistotě a kalu zdůrazňuje prorok bídu člověka, 
který pyšně spoléhá na sebe a nehledí k Hospodinu.“ (VSZ). 

Výsledný obraz je zjavný: 

• DVE CESTY A DVA OSUDY. Oba nezvratné, pretože ich osud je vpísaný už 
v samej ich podstate: 

o  BOŽIA CESTA života 
o  BEZ-BOŽNÁ CESTA, vedúca k smrti 

• Nie je v silách človeka zmeniť toto smerovanie, pretože je vpísané v samej 
podstate oboch ciest. Nemožno zabiť a zničiť Boha. A nejestvuje opravdivý život 
mimo Boha, len smrť a záhuba. O tom je nakoniec Peklo… 

• Človek rozhoduje ale v plnej miere o jednom: ku komu sa pridá a s akým osudom 
spojí svoj vlastný život… 

 

PEVNÉ MESTO MÁME (26,1–21) 

Pokračuje motív Boha ako istoty. Pre nás, kresťanov, tu zaznieva motív „Nového 
Jeruzalema“. 

• SPRAVODLIVÝ ĽUD – ten, ktorý môže vstúpiť do Božieho Mesta – a teda má 
spoločenstvo s Bohom a s Bohom a v Bohu sa zachráni. Izaiáš vypočítava jeho 
vlastnosti: 

o  ZACHOVÁVA VERNOS Ť – pre vernosť je použité zase slovo emuna, 
značiace pravdu, spoľahlivosť, istotu, ale aj vernosť.  

o  PEVNÁ MYSEĽ … DÚFA V TEBA – tento verš je prekladaný rôzne 
a rozlične. Všeobecne však jeho význam je, že Boh obdaruje pokojom 
tých, ktorí sa pevne a neochvejne spoliehajú na Neho. 

o  MIER – hebr. šalom – „Hebr. Šálôm, šálém znamená neporušenost, celost 
[apod. o závaží Dt 25,15, o kameni Dt 27,6], dokonalost [apod. o mzdě Rt 



2,12], něco dokončeného [1Kr 9,25], úplného. P. může tedy míti význam 
hmotného blahobytu [Jb 5,19-26; Ž 37,11; Za 8,12], spokojenosti [apod. 
Sd 19,20; apod. Ž 4,9; Iz 55,12], štěstí [tak překládají Kral. hebr. šálom 
v Ž 73,3, apod. Iz 48,22], zdraví [Ž 38,4; Iz 57,18n], síly a zabezpečenosti 
[Sd 6,23; Dn 10,19], dlouhého života [Gn 15,15], úspěchu v podnikání [Sd 
18,5n; 1S 1,17], vítězství ve válce [Sd 8,9; 1Kr 22,27n] apod. P. je opakem 
zlého [Ž 28,3; Př 12,20], především však soulad, harmonie v pospolitosti 
rodiny i větších celků [Ž 125,5].“ (NBS). Pokoj je teda viacznačnejšie 
slovo, lepšie vystihujúce text, než jednoduché „mier“ – aj keď v kontexte 
celého „vojnou nabitého“ textu má svoj význam… 

• JAHVE JE PEVNOU SKALOU  – „Všechno tvorstvo země i nebes je pomíjivé 
(Mt 24,35 Žd 12,26n); je proto nesmyslné a zhoubné skládat v ně naději (Jr 
17,5n). Jen nestvořený Bůh je věčná Skála, kterou nikdo a nic nepohne (Ž 18,3 
19,15 28,1 aj.). Spásaje v tom držet se této Skály i v nejhroznějším vlnobití, být 
stálý i v největších pokušeních (Mt 24,13).“ Preto keď Ježiš hovoril o sebe ako 
o skale, na ktorej sa dá stavať pevný dom (Mt 7,25), Jeho slová zneli tak, ako 
zneli: ako robenie sa rovným Bohu (Jn 5,18)… 

Zaznieva tu myšlienka obojstrannej vernosti: 

• Je verný Bohu, pevne a neochvejne… 
• … a preto sa súčasne môže aj spoliehať na zmluvu s Bohom, ktorá mu garantuje 

Božiu ochranu a pomoc. 
• Je to obojstranná vernosť: 

o  Boh sa môže spoľahnúť na svoj ľud, ktorý „nasleduje Baránka, 
kamkoľvek ide“, uskutočňuje Božie diela a je „oporou“ Božích zámerov 
a diela na zemi. 

o  A naopak, ľudia sa môžu spoľahnúť na vernosť Boha a Jeho ochranu 
a moc. 

o  Výsledkom je „spravodlivý vzťah“ – čiže vyrovnaný, vyvážený, vskutku 
partnerský! 

 

• MŔTVI NEOŽIJÚ, TIENE NEPOVSTANÚ … – Tiene (hebr. refaim) – duše 
mŕtvych. Zatiaľ čo v SSV preklade je použité slovo „preto“, ostatné preklady 
prekladajú slovkom „pretože“. Tým sa vysvetľuje, PREČO mŕtvi nepovstanú 
k Životu (= spáse): ich smrť totiž bola aktom zavrhnutia. Odmietli Boha – a Boh 
ich nechal. Život, ktorý prúdi od Boha, sa ich tak už netýka. Zvolili si smrť 
a v smrti aj ostanú. „Zmínka o .mrtvých' a ,stínech' (H. r^fájím) se vztahuje 
nejspíše na mocné, božsky uctívané, jejichž panství způsobilo tolik trápení a 



potupy. Prorok se spolu se svým lidem potěšuje, že jejich smrt je naprostá, bez 
naděje na vzkříšení a návrat.“ (VSZ)  

• CHOĎ ĽUD MÔJ, SCHOVAJ SA – „To není výzva k útěku ze světa, ale k 
tomu, aby očekávali Hospodinův příchod v soustředění na Hospodinovo svědectví 
a na modlitbách (srov. Da 6,11 Mt 6,6). Je pravděpodobné, že se při této výzvě 
má vybavit představa noci před vysvobozením Izraele z Egypta (Ex 12,22). Boží 
hněv netrvá navždy (srov. Ž 30,6 103,9).“ (VSZ). 

 

PRISĽÚBENIE (27,1–13) 

• LEVIATAN  – „K Hospodinovým skutkům, jež slouží k spáse jeho lidu, patří 1 
zničení livjátana. Prorok užívá prastarých obrazů z mýtů, aby vystihl jedinečnost 
Hospodinova zásahu. Livjátan byl podle dávných představ chaotický netvor v 
podobě hada či draka, který se pokoušel zničit Boží stvoření (srov. ČEP 
poznámkac k Jb 3,8). Jeho sídlem bylo moře (Ž 104,26), rovněž oblast 
protibožská. Starý zákon ovšem vyslovuje jistotu, že i nad tímto netvorem vítězí 
Hospodin (srov. vk Jb 26,13). Livjátan není vůbec božstvo, nýbrž je také stvořen 
Hospodinem. Proto mu podléhá a bude zničen Hospodinovým tvrdým, 
zničujícím zásahem. Někteří vykladači tu mluví o dvou obludách (hadu a draku), 
v nichž vidí obraz dvou velmocí. Většina však vidí v obou názvech jednoho 
netvora. Různé označení mluví o mnohotvárnosti a hrůzostrašnosti oné moci. 
Přívlastky ,had útočný a svinutý' ukazují jeho nebezpečnost a záludnost. Člověk si 
s ním nemůže zahrávat (srov. Jb 40,25-41,26). Proti Boží moci však je 
bezmocný.“ (VSZ) 

• VINICA – „Píseň o úrodné vinici je protějškem písně o zvrhlé vinici (5,1-7). 
Tam ohlašoval prorok její zkázu, zde její ochranu a vzrůst. Vinice představuje 
Izraele (srov. 5,7). Vinice neponese již hrozny podřadné, trpké (5,4), nýbrž 
vyzrálé, sladké, z nichž pak lze vyrobit výborné víno. Boží stráž a vláha ji učiní 
tak znamenitou. Na rozdíl od rajské zahrady, kterou svěřil Bůh péči člověka (Gn 
2,15), a on v ní zklamal (3, Inn), o svou vinici, svůj lid, bude pečovat Hospodin 
sám.“ (VSZ) 

• HNEV NEPRECHOVÁVAM  – „Hospodinovo vyznání, že se nehněvá (v. 4) je 
opakem hrozeb v kap. 5,1-7 (srov. Ez 17). Tam se musel rozhněvat pro velikou 
zpronevěru svého lidu. Ve své podstatě však jako laskavý otec se raději slitovává, 
než trestá (Z 103,10-14).“ (VSZ) 

„Dôvodová správa“ k piesni o vinici: 



„K písni o vinici je připojen prorocký výklad, zdůrazňující, že proměnu vinice přivodil 
Hospodin a že k tomu posloužily jeho soudy. Pobíjení a vraždění je třeba vztahovat na 
oběti války a násilné přestěhování. Prorok měl bezpochyby na mysli určité dějinné 
situace, přesto platí jeho slovo pro všechny časy. Izrael si má být vědom, že byl Božími 
soudy těžce postižen, ale přesto v nich bylo Hospodinovo slitování (Ž 103,8.10). 
Takovým Božím trestem byla deportace severního Izraele do zajetí asyrského a jižního 
Judy do zajetí babylónského. Východní vítr, který přichází z pouště, je pro tamní krajinu 
neblahý: vysušuje zemi a ničí její úrodu (Gn 41,6 Oz 13,15 Iz 40,7). Tento zhoubný 
východní vítr je obrazem asyrských a babylónských vojsk.“ (VSZ) 

• NECHÁPAVÝ ĽUD – „Soud přišel od Stvořitele pro tupost a zatvrzelost lidu 
(srov. 6,9n a 1,5). Ač jej proroci včas varovali, lid jako by neslyšel nebo 
nechápal: nevrátil se ke svému Učiniteli.“ (VSZ). Je to znova motív „hlúposti“,  
ktorá ale môže zatratiť. Vyplýva to z povahy spásy: OBJEKTÍVNY cieľ vyžaduje 
OBJEKTÍVNU cestu k nemu. Kto ju nepozná, nemôže po nej kráčať – a cieľ 
nedosiahne. 

• ZAZVU ČÍ VEĽKÁ TRÚBA – „Bude to návrat slavný, ohlášený zvukem 
polnice. Ten ohlašoval nejen poplach a vojenský útok (srov. Sd 6,34 7,16nn Jr 
6,1), ale též svolání bohoslužebných shromáždění (JI 2,15 Ž 81,4) a den 
Hospodinův (JI 2,1 Za 9,14). Hlas polnice byl znamením Božího jednání a proto 
i signálem dne soudu a vzkříšení (srov. Mt 24,31 1K 15,51n). Zdeptaný a 
rozptýlený lid se vrátí do Jeruzaléma, Města pokoje, aby tam sloužil Hospodinu 
svobodně a beze strachu. Otec Jana Křtitele spojuje příchod těchto nových 
skutečností s příchodem Krista (L l,74n) a novozákonní prorok Jan vidí jejich 
naplnění v novém Jeruzalémě (Zj 21).“ (VSZ) 

Celý text je dobré vnímať v kontexte prvých kapitol, kedy naplno vynikne zmysel: 

• BOH POZÝVA na cestu Pravdy a života. 
• IZRAEL – „prvorodený“ – ale zrádza. Obracia sa na cestu smrti. 
• BOH HO NECHÁVA – a Izrael žne strašlivé ovocie svojho zablúdenia.  
• UČÍ SA ALE, že bez Boha neobstojí. 

• POHROMA sa tak stáva nástrojom POKÁNIA a obrátenia. 
• A SKRZE OBRÁTENIE sa nakoniec zachraňuje – tým, že opúšťa „potápajúcu 

sa“ cestu smrti (ktorá v smrti aj skončí) a vráti sa k Bohu… 
• … HOCI UŽ NIE VŠETCI… len zbytok, ostatok národa. Ale lepšie niekto, ako 

nikto… 

DO PRAXE: 

Čo z toho si dokážeme zobrať do praxe? 


