
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 10. 

HRIECH, PROZRETE ĽNOSŤ A ODPLATA  

(30,1 – 35,10) 

 

Beda, ak človek krá ča bez Boha… (30,1-31,7) 

TEXT : 

"Beda synom odbojným, hovorí Pán, keď kujú plán, nie však skrze mňa, robia zmluvu, 
nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech.  2 Kráčajú dolu do Egypta 
- mojich úst sa však nespýtali - posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta.  3 
Sila faraóna vám však bude na hanbu a skrýša v tieni Egypta na potupu.  4 I keď boli 
jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu,  5 všetci sa sklamú v národe, 
ktorý im neprospeje. Nebude im na pomoc ani na osoh, ale na hanbu, ba na potupu."  
(Isa 30:1-5 SSV) 

6 Výrok nad hrochom juhu1: Cez krajinu úzkosti a biedy, odkiaľ je lev a levica, vretenica 
a okrídlený drak, vlečú na chrbtoch oslov svoje bohatstvo a na hrboch tiav svoje 
poklady k národu, ktorý im neprospeje. 7 Veď Egypťania nič a nič nepomôžu, preto som 
zvolal: "Ozrutou sú nehybnou."  

(Isa 30:6-7 SSV) 

 

SITUÁCIA : 

• Egypt pre mnohých predstavoval akúsi protiváhu rozpínajúcej sa Asýrie. 
• Preto sa národy Palestíny spoliehali na jeho pomoc. 
• Nakoniec ale Egypt nič nezmohol, bol porazený – a nádeje vyšli navnivoč. 

POSOLSTVO TEXTU: 

• Boh sa nevyhráža – iba KONŠTATUJE, že ak sa Izrael vydá iným smerom, 
než k akému ho pozýva Boh, nedopadne dobre, dokonca dopadne zle…! 

                                         
1 Hroch bol posvätný zver Egypťanov – tu symbolizuje Egypt ako taký. 



• PREČO? 

 

BOŽIA VÔ ĽA A JEHO ZÁMERY : 

Cieľom života každého jedného kresťana má byť úplná harmónia jeho vlastnej vôle s Božou 
vôľou. To znamená, že Božia vôľa sa stane náplňou nášho vlastného života a tým i našou 
vlastnou vôľou. Týmto spôsobom sa človek učí jednak poznať Božiu vôľu a zároveň sa učí 
konať v súlade s ňou. Ľudská vôľa je charakteristická mierou intenzity a predovšetkým svojim 
obsahom. Ten je rozhodujúci pre správanie a konanie jednotlivého človeka. Ak je obsahom 
ľudskej vôle iba egoistické sebauspokojovanie, potom je život takéhoto človeka skôr 
deštruktívny ako konštruktívny. Úzke zameranie sa na dosahovanie a uspokojovanie čisto 
vlastných záujmov, túžob a zámerov je príkladom veľmi obmedzeného života. Je skôr príkladom 
animálneho prežívania, bez hlbšieho prehodnotenia kvality, zmyslu ako i cieľa života. … 
Stretáme sa tu s príkladom harmónie ľudskej a Božej vôle, pretože Boh je Bohom, ktorý život 
stvoril, zachováva ho a neustále tvorí nové veci, koná dynamicky a tvorstvo ako celok vedie k 
cieľu, ktorým je jeho dokonalosť a večný život. Preto je veľmi potrebné, aby si človek pri 
hľadaní Božej vôle kládol vždy základnú otázku, či to čo robí, prípadne to čoho je svedkom a 
čomu musí čeliť, je v súlade s Božím plánom a zámerom v tomto svete: udržať, zachovať a 
zdokonaľovať život a to nielen kvantitatívne, ale predovšetkým kvalitatívne.  

(Mgr. František Ábel, PhD., vedúci novozmluvnej katedry EBF UK v Bratislave) 

Ábel vlastne konštatuje dve dôležité veci: 

• BOŽIE ZÁMERY  sú najlepšie možné. Akýkoľvek odklon od týchto zámerov je 
cesta k horšiemu… 

• NAJLEPŠIE RIEŠENIE  je teda čo najviac sa s nimi zharmonizovať – 
akákoľvek odchýlka a presadzovanie seba a svojich predstáv, je vždy len na 
škodu človeka samotného. 

V tom je, nakoniec, podstata modlitby ako takej: 

Modlitba v NZ a kresťanstve: 
 

DVA ZÁKLADNÉ PRINCÍPY MODLITBY:  

• Nie je cieľom zmeniť Boha podľa našich predstáv (napr. prosbami a podobne), ale NECHAŤ 
SA BOHOM PREMENI Ť NA JEHO OBRAZ ! 

• Je to rozhovor, v ktorom nie je zaujímavé to, čo hovoríme my (Boh to, nakoniec, vie skôr, než 
to vyslovíme), ale ZAUJÍMAVÉ JE TO, ČO HOVORÍ BOH ! 

CIEĽ MODLITBY:  

Hlboké spoločenstvo s Bohom. Spočívanie v Bohu ako nevesta v Ženíchovi, ako manželka a Manžel 
(Zjv 21,9). 

V terminológii kresťanstva sa mu zvykne hovoriť „KONTEMPLÁCIA“, čiže hľadenia, „nazeranie“ 



na Boha v hlbokom spoločenstve lásky s Bohom. 

• Cieľom modlitby nie je vyprosiť niečo, ale VSTÚPIŤ DO HLBOKÉHO 
SPOLOČENSTVA A JEDNOTY LÁSKY S BOHOM . 

Dá sa povedať, že: 

• Modlitba je nácvikom Neba 

• a Nebo je večnou a dokonalou modlitbou. 

 

• V tomto zmysle hodnotí Biblia v Starom Zákone aj HRIECH : 
o Paša‘a – Odmietnuť niekoho, vzbúriť sa proti niekomu... (čiže opustiť jeho 

vedenie a vybrať sa vlastnou cestou) 
o Hata‘a, Šagaha – Zablúdiť, minúť cieľ (pretože cesta, ktorú sme si 

vybrali, je už zjavne len a len horšia…) 

 

IZRAEL PRÁVE „KONÁ HRIECH“ : 

BOŽIA RADA JE JEDNODUCHÁ: 

15 Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: "Návratom a pokojnosťou budete 
oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila," ale nechceli ste. (Isa 30:15 SSV) 

Inými slovami: Nechajte, nech ponad vás prehrmia pohromy okolitého sveta! 
Nemiešajte sa do hry mocných – a nič sa vám nestane! Asýria a Egypt – toto NIE JE 
VAŠA VOJNA! 

ALE IZRAEL MAL INÝ NÁZOR: 

9 Lebo je to národ odbojný, lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu,  10 čo 
vravia vidiacim: "Neviďte!" a prorokom: "Neprorokujte nám pravdu, hovorte nám 
príjemno, prorokujte klamstvá,  11 odbočte z cesty, odchýľte sa z chodníka, odstráňte 
nám spred tváre Svätého Izraelovho!"  12 Nuž takto hovorí Izraelov Svätý: "Preto, že ste 
opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a klamstvo a opierate sa oň:  13 preto vám bude 
tento hriech ako hroziaca trhlina, rozškľabená na vysokom múre, ktorého pád príde 
náhlo, rýchlo,  14 a bude rozbitý, ako sa rozbije hlinený hrniec, nemilosrdne tresnutý, že 
sa nenájde v jeho troskách črep, na ktorý by sa vzal ohník z vatry, alebo načrelo vody z 
mláky."  (Isa 30:9-14 SSV) 

Všimnime si to: 

• Zanecháva Božie slovo a vedenie… 
• … vyberá sa vlastnou cestou (orientácia na Egypt, veľmocenské hry),… 



• … ktorá ho ale nakoniec sklame (asýrske vojny, babylonské zajatie) 

POHROMA, ktorá príde…  

• bude podľa textu iba NÁSLEDKOM  konania Izraela! 

 

PONUKA NA NÁVRAT ALE STÁLE TRVÁ: 

18 A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď 
Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.  19 Lebo, ľud na Sione, čo bývaš 
v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať, áno, zľutuje sa nad tebou na hlas tvojho volania; len 
čo ho počuje, vyslyší ťa.  20 A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac 
neschovajú, očami budeš vidieť svojich učiteľov  21 a ušami počuješ spoza seba slová: 
"Toto je cesta, kráčajte po nej!" - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.  22 Vtedy 
poškvrníš svoje modly pokryté striebrom a zlatom obtiahnuté liate sošky. Rozhádžeš ich 
ako hnus, povieš im: "Von!"  23 A on dá dažďa tvojmu siatiu, ktorým zaseješ roľu, a 
chlieb, úroda zeme, bude výdatný a záživný. Tvoj statok sa bude v ten deň pásť na 
rozsiahlej pastve.  24 Voly a osly, čo obrábajú zem, budú žrať obrok záživný, viaty sitom 
a vejačkou.  (Isa 30:18-24 SSV) 

6 Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela.  7 Lebo v ten deň 
odvrhne každý svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých vám 
urobili vaše ruky na hriech.  (Isa 31:6-7 SSV)  

O desiatky rokov neskôr, po návrate z Babylonu, sa Izrael naozaj pokúsi veci napraviť a vrátiť sa k 
Bohu. Vznikne hnutie vernosti Zákonu (zákonníci, asidejci, farizeji). Ale už v jeho koreňoch je 
zárodok deformácie: 

• Namiesto živej a pružnej vernosti BOHU… 
• … strnulá a zákonnícka vernosť LITERE PREDPISOV, ktorá nakoniec „zvalcuje“ aj Boh 

samotného v osobe Ježiša Krista. 
• A zase je to len forma hriechu, spočívajúca v nahradení Boha a Jeho ciest náboženstvom, ktoré 

máme pod kontrolou (rabíni, zákonníci) a ktoré sa tak pozvoľna premieňa podľa našich ciest 
a predstáv! 

 

OTÁZKY: 

• Funguje naša spoločnosť na základe kresťanstva? 
• Predsa ale základy sú kresťanské a v mnohom sa len akoby pokračovalo vo 

vytýčenom smere. V čom je teda odchýlka? 
• Čo je príčinou tejto odchýlky?  



MESIÁŠSKA VÍZIA (32,1– 33,24) 

Na pozadí výzvy k návratu Boh vykresľuje SVOJU predstavu a víziu, ku ktorej volá 
Izrael: 

Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať!  2 Každý bude 
sťa úkryt pred vetrom a útočište pred búrkou, ako potoky vôd v suchote, ako tôňa veľkej 
skaly v pustej krajine.  3 Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať.  4 
Srdce pochabých bude chápať náuku a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno.  5 
Nebudú viac volať blázna šľachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným.  (Isa 32:1-
5 SSV) 

Základné znaky: 

• SPRAVODLIOSŤ – zase ten náš preklad „Pravda“ ☺… V pôvodine je slovo 
cedek, ktoré znamená „spravodlivosť“.  

• PRÁVO – text znie „lemišpat yasoru“ – čiže kraľovať spravodlivými súdmi 
a výrokmi. 

• KAŽDÝ BUDE SŤA ÚKRYT – bude oporou svojmu okoliu, ľuďom v núdzi 
• POZNANIE, CHÁPANIE – nie hlúposť a zaslepenosť! Ešte aj srdce 

„pochabých“ (hebr. nimharim), čiže unáhlených, plytkých, bude zrazu chápavé 
a múdre. 

Je v opozícii voči súčasnému stavu: 

6 Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo: konať nečestne, hovoriť 
bludne proti Pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od smädného.  7 A 
zbrane podvodníka sú zlé; ten zamýšľa plány, aby zničil chudobného klamnými rečami, i 
keď chudák háji pravdu.  (Isa 32:6-7 SSV) 

Je v opozite: 

• MÚDROSŤ voči BLÁZNOVSTVU (hebr. nebala, slová bez zmyslu), ktoré 
hovorí bludne voči Bohu (hebr. toah, zmätok, chaos, zvrhlosť, zvrátenosť). 

• SPRAVODLIVOSŤ voči NEČESTNÉMU KONANIU (hebr. chonef, 
pokrytectvo, bezbožnosť, niečo porušené, poškvrnené,…) 

• BYŤ ÚKRYTOM voči SKLAMANIU núdzneho 
• PRÁVO (SÚD) voči NÁSILIU ZBRANÍ, ktoré utláčajú a využívajú svoju moc 

a vplyv voči slabším. 

 

 



ŠĽACHETNOSŤ – je zhrnutím Božej vízie: 

(hebr. nádib, ušľachtilý, charakterný, vznešený). 

Odvodené je od koreňa n-d-b, nedíba, ktorý vyjadruje slobodné nenanútené rozhodnutie 
sa vôle smerom k službe Bohu a obeti voči Bohu. Slobodná voľba darovať sa, alebo 
darovať niečo. V tvare qal (gramatická forma) sa objavuje v SZ 3x vtedy, keď hovorí 
o vnútornom rozhodnutí Izraelitov, ktorí darovali svoje bohatstvo na stavbu 
svätostánku.  

 

ZDROJ PRÁVA A SPRAVODLIVOSTI : 

5 Velebný je Pán, veď býva na výsosti, naplňuje Sion právom a spravodlivosťou. 
(Isa 33:5 SSV) 

6 Jeho časy budú bezpečné, bohatstvo spásy, múdrosť a poznanie a bázeň pred Pánom 
bude jeho poklad. (Isa 33:6 SSV) 

• BOH ako TRANSENDENTNÁ REALITA je objektívnym prameňom práva 
a spravodlivosti. 

o  Výsledkom je objektívny blahobyt,… 
o … pretože Božie normy naozaj dokonale vystihujú potreby ľudstva. 

• BEZ BOHA sa oboje stáva subjektívnym, čiže v praxi: 
o  diktatúra väčšiny menšine 
o  víťaza porazenému 
o  silnejšieho slabšiemu 

• BEZ BOHA neexistuje objektívna norma, ktorá by umožnila posúdiť, či je vec 
naozaj dobrá a smeruje k cieľu ľudstva (bez Boha žiaden taký cieľ nejestvuje), 
alebo nie. 

 

OTÁZKY: 

• Ako by sme zmenila lagislatíva, keby cez noc uchopila vládu: 
o  Hnutie Greenepace 
o  Arabská liga a Moslimské bratstvo 
o  Zástancovia New Age 

 

 



Múdrosť, poznávanie, chápanie Bláznovstvo, spochybňovanie 
pravdy (a teda aj Boha),… 

Spravodlivosť (= vyrovnanosť, 
vyváženosť v zmysle postoja) 

Nečestnosť (korupcia, útlak, 
protekcionizmus,…) 

Byť oporou a úkrytom 
núdzneho (charita, 
milosrdenstvo) 

Ľahostajnosť, nevšímavosť, 
individualizmus,… 

Právo („legálne postupy“, 
spravodlivé posudzovanie 
a prisudzovanie práva – 
v zmysle konania) 

Násilie a bezprávie – hoci aj 
v podobe „známostí“ a 
„kontaktov“… 

• Čo je pre dnešný svet charakteristickejšie? 
• Nakoľko sa ako kresťania od toho odlišujeme? 
• Ako konkrétne rozvíjame: 

o  Múdrosť a poznanie 
o  Spravodlivosť voči iným 
o  Súcit, pomoc, opora voči iným 
o  Rešpekt voči právu (nakoľko právom je)? 

• Porovnajte tieto štyri vlastnosti s týmto textom: „15 Kto kráča v pravde a hovorí 
priamo, odmieta násilný zisk, potriasa rukami, aby sa nedotkol úplatku, 
zapcháva si uši, aby nepočul o krvi, a oči zatvára aby zlo nevidel:  16 Ten bude 
bývať na výsostiach, skalopevný je jeho hrad, dostane chleba a voda sa mu 
neminie."  17 Kráľa v jeho kráse uzrú tvoje oči, uvidia rozsiahlu krajinu.  
(Isa 33:15-17 SSV)“ 

• Prečo, myslíte, že by si mal „zapchávať uši a zatvárať oči“? 
o  Je to únik pred drsnou realitou? 
o  Alebo tým myslí Izaiáš niečo iné?2 

  

                                         
2 „Je to ten, kdo žije spravedlivě, nesvědčí u soudu falešně, nenávidí útisk, odmítá úplatky, nenechává se svést k násilí ani k 
jinému zlému činu.“ (VSZ). Porov aj Kralickú: „kterýž zacpává uši své, aby neslyšel rady o vraždě (Isa 33:15 BKR)“  
Náš preklad je verný pôvodine, ale trochu v ňom zaniká pôvodný význam textu: Nepočúva, keď iní hovoria o prelievaní 
krvi a zapcháva si uši, keď iní plánujú zlo, keď ho konajú – dištancuje sa od zlých ľudí, ktorí páchajú násilie a prelievajú 
krv, nepridáva sa k nim, ani vidieť a počuť ich nechce.  



Zaujímavé verše 
2 Lebo Pánov hnev je nad všetkými národmi a jeho roztrpčenosť nad všetkým vojskom, 
zaklial ich, vydal ich na zabitie. (Isa 34:2 SSV)  

HNEV : (hebr. kecep) – rozhorčenie. 

„Hněv Boží v bibli není náhodným a libovolným projevem Boží nálady a vášně, nýbrž 
reakcí Boží svatosti, spravedlnosti a lásky proti hříchu. Bůh je svatý a čistý; musí tedy 
reagovati na všelikou nesvatost. … Bůh je láska, která odstraňuje vše, co této lásce 
překáží. Jeho h. je projevem jeho svatosti, spravedlnosti a lásky. H. B. není opakem 
lásky, nýbrž opakem slitování, milosrdenství, lítosti, odpuštění [sr. Mt 23,23, kde soud, 
milosrdenství a věrnost jsou vlastnostmi lásky; Iz 60,10; 63,6n; Dt 13,17; 2Pa 30,8; Ex 
32,12; Ž 78,38; 85,3n]. Je to odvrácení tváře [= přítomnosti] Boží od člověka [sr. Ž 
80,5.8], zbavení Boží blízkosti, přenechání člověka sobě samému [Dt 31,17; 2Kr 
24,20; Jr 33,5], takže upadá v ruce nepřátel a zlých mocí [2Kr 13,3; sr. Mt 
18,34−35].“ (NBS) 

ROZTRPČENOSŤ: (hebr. hema) – pôvodne znamenalo „byť horúci“, alebo 
„otehotnieť“. Prenesene potom znamená hnev, zúrivosť,…  

„původně znamená žár, jed [Dt 32,33; Ž 58,5; 140,4; o jedu střel Jb 6,4], rozčilení, 
vzrušení, ducha [Ez 3, 14, kde Kral. mají »hněv ducha«]. Výlučně o p-i Boží je užito 
hebr. chárón od slovesa chárá = vzplanouti. Kral. překládají »p. hněvu« [Ž 69,25; 
78,49; Jr 25,38] nebo »hněv p-i« [Ex 32,10; Jr 4,8; sr. Dt 29,24]. Jiní překládají: 
zuřivý hněv, rozpálení hněvem.“ (NBS) 

PREKLIAL ICH : (hebr. haram, v texte heherimam) – zavrhnúť niečo. vyhlásiť to za 
prekliate. 

• Výsledný text teda významovo znie: To, čo ľudia robia, sa Bohu protiví. Je mu to 
odporné a vyvoláva to jeho rozhorčenie. Volá k nim – ale oni ho nepočúvajú. 
Preto od nich odvracia tvár a ponecháva ich „na zabitie“, ktoré si vybrali, „ich 
prekliatiu“, osudu, ktorí si vyvolili a ktorý sám o sebe bude ich skazou 
a záhubou… 

• Zase vidíme, že to nie je Boh, ktorý „zvonku uvaľuje kliatbu“, ale človeka, ktorý 
si (ak zanechá Boha) musí zjesť to, čo si sám navaril… 

 

  



4 Povedzte malomyseľným: "Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia 
odplata, sám príde a spasí vás."  5 Vtedy sa roztvoria oči slepých  6 a uši hluchých sa 
otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá, ba vyvierať budú 
na púšti vody a potoky na pustatine.  7 Vyschnutá zem bude jazerom a suchá pôda 
prameňom vôd; na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly, je zeleň trsti a šašiny.  8 I bude 
tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud 
pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia.  9 Nebude tam leva a dravá zver ta 
nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení budú kráčať.  10 A pánovi vyslobodení sa vrátia, 
s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš 
dosiahnu a zmizne starosť a vzdychanie.  (Isa 35:4-10 SSV) 

POMSTA: (hebr. nekama) – dosť nepochopený výraz. V podstate znamená odplatu 
človekovi za jeho skutky. Môže to byť odmena: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! 
A kde som ja, tam bude aj môj služobník. (Joh 12:26 SSV)“, alebo aj odplata: „Daj svoj 
meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú (Mat 26:52 SSV)“ 

• Podľa SZ pomsta náleží jedine Bohu. 
• To je výrazný posun od tradičnej kmeňovej morálky tých čias, keď sa pomsta 

(hlavne krvná) brala ako záležitosť rodu, k presne definovanému trestu podľa 
Zákona. 

• On jediný rozhodne, kedy je už dosť jeho milosrdenstva a príležitosti, aby sa 
„odvrátil od svojich ciest a žil? (Eze 18:23 SSV)” a je čas, aby zožal, čo zasial – 
tak, ako si to sám pre seba želal! 

o  To je aj význam slova gemúl – odplata, refundácia, benefit z niečoho. 

PRÍDE POMSTA A SPÁSA: Sú to dve strany jedinej mince: 

• Pre jedných je tak Boží príchod spásou a vytúženým okamihom: „Ten, čo to 
dosvedčuje, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." "Amen. Príď, Pane Ježišu!" 
(Rev 22:20 SSV)“ 

• Pre iných je, naopak, pohromou a katastrofou: „15 Králi zeme i veľmoži a 
vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a 
horských bralách  16 a volali vrchom a bralám: "Padnite na nás a skryte nás pred 
tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom,  17 lebo prišiel veľký deň 
ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?"  (Rev 6:15-17 SSV)“ 

• Dobré je uvedomiť si, čoho sa „tí druhí“ desia: HNEVU, ktorý ničí všetko zlé 
a hriešne – a teda všetko, čomu žili a čomu obetovali svoj čas a námahu: „12 Či 
niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či 
slamy,  13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a 
oheň preskúša dielo každého, aké je.  14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten 
dostane odmenu.  (1Co 3:12-14 SSV)“ 



8 I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len 
môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia. (Isa 35:4-10 SSV) 

• SVÄTÁ CESTA – hebr. derek hakkódeš – teda „odlišná“, „oddelená“ cesta. Nie 
svetská, ale Božia. 

o „Derek“ znamená cestu, ale aj spôsoby, životný štýl. Pekne to zvýrazňuje 
to, čo vieme od Krista: že nás pozýva nie k praktirovaniu niečoho, ale 
k životnému štýlu Boha! Doslova ku „svätej ceste“! 

• NEČISTÝ PO NEJ NEPREJDE – práve preto, že by musel zanechať svoju 
„nečistotu“ a stať sa „svätým“. 

o  Nečistý – hebr. tame, od slova tomá – povodňou naplavené bahno. 
Prenesene „zašpinený“, poškvrnený, zanesený niečím. Všimnime si, nejde 
len o nejakú „drobnú poškvrnu“ (akoby nám to navrávalo naše slovené 
slovo), ale skôr o úplnú zanesenosť niečím. 

• PROSTODUCHÍ NA ŇU NEZABLÚDIA  – lebo to nie je niečo, na čo by sa 
dalo „zablúdiť“ omylom, kedy jeden zvolá: „Jé, ja som sa úplne enchtiac 
a omylom stal svätým!“ Od Ježiša už vieme s istotou, že to naopak vyžaduje 
cieľavedomé a celkom náročné konanie, smerujúce k „smrti“ starého človeka 
a k znovuzrodeniu. 

o  Prostoduchí – hebr. ewilim – hlúpi. Možno odvodené od arabského slova 
„byť tučný“ a odtiaľ „tukom obrastený mozog“, čiže nerozumný, tupý, 
nechápavý… 

o  Nezablúdia – hebr. taa – pochybiť, túlať sa, byť niekam zvedený. Čiže 
neúmyselne, dokonca proti vôli sa niekam dostať. 

 

Nebude tam leva a dravá zver ta nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení budú kráčať.  
(Isa 35:9 SSV) 

• VYKÚPENÍ  – hebr. gaal – očistiť niečo, pomstiť niečo, vykúpiť niekoho,… – 
všimnime si pestrosť výrazov! vykúpiť, očistiť, pomstiť – to je „komplexná 
služba“ záchrany, ktorú poskytuje Boh tým, ktorí Ho nasledujú! 

 


