
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 12. 

ŠTYRI PIESNE  

(42,1 – 53,12 neúplne) 

 

ČASOPRIESTOROVÝ SKOK… 

Už minule sme v 40. kapitole náhle vstúpili do diela Deuteroizaiáša (40. – 55. kapitola). 

Čitateľ sa bez akéhokoľvek náznaku o novom časovom období z 8. stor. pred Kr. zrazu 
ocitne v babylonskom zajatí (6. stor. pred Kr.). Už sa nehovorí ani o Izaiášovi ani o 
Asýrsku, ale vládnucou politickou mocnosťou je Babylonia. Ba často sa spomína až 
médsky a perzský kráľ Kýros (550-529), ktorý dobyl Babylonskú ríšu a dovolil Židom 
vrátiť sa z babylonského zajatia do Palestíny (porov. 41,2; 44,28; 45,1). 

TAKŽE – ČO PRESNE SA ZA TEN ČAS STALO? 

ASÝRIA: 

• 705 – 681 pred Kr.: vládol Sinacherib: Opäť bojoval proti sýrsko-palestínskej koalícii 
podporovanej Egyptom a proti aramejsko-chaldejským kmeňom v Babylónii (na čele s 
Marduk-apla-iddinom II.) podporovaným Elamom. Asýrčania pritom zničili niektoré mestá v 
Elame a Elamiti zase Sippar. Roku 689 napokon Sinachreb totálne zničil Babylon (cez jeho 
zrúcaniny dal viesť koryto Eufratu), čo aj mnohí Asýrčania považovali za „kacírstvo“. Ako nové 
hlavné mesto Novoasýrskej ríše dal Sinachreb prestavať starodávne Ninive. 

• 681 – 680 pred Kr.: Boje Sinacheribových synov o trón, z ktorých vyšiel víťazne Asarhaddon 
• 680 – 669 pred Kr.: vládol Asarhaddon: Postaral sa o znovuvybudovanie Babylonu. Na severe 

porazil Kimerov, ktorí prenikli do Kilikie, a konflikt so Skýtmi odvrátil sobášom svojej dcéry so 
skýtskym vodcom. Na východe si robil poplatnými silnejúce médske kmene. Na západe porazil 
centrum sýrsko-palestínskych vzbúr – fenické mesto Sidón a roku 671 pred Kr. dobyl Dolný 
Egypt, čím Novoasýrska ríša dosiahla svoj najväčší rozsah. Na juhu do roku 675 pred Kr. musel 
bojovať proti chaldejským kmeňom. So Skýtmi bola uzavretá zmluva, podľa ktorej si môžu nechať 
horské územia na severe (Média a pod.), za čo Asýrčania majú voľnú ruku vo vzťahu k Elamu. 

• 668 – 627/626 pred Kr.: vládol Aššurbanipal: Po striedavých dobytiach a stratách Egypta (pri 
ktorých bol aj vyplienený Memfis a Téby) sa Dolný Egypt okolo roku 655 pred Kr. opäť stal 
nezávislým. V Babylónii vládol Aššurbanipalov starší brat Šamaš-šum-ukín. Keďže bol 
nespokojný so svojim postavením voči svojmu bratovi, pridal sa k početným vzburám v Babylónii 
proti asýrskej nadvláde. Roku 652 pred Kr. na území ovládanom Šamaš-šum-ukínom vypuklo 
obrovské povstanie podporované aramejskými a chaldejskými kmeňmi, Arabmi, Elamom a 



sýrskymi mestami, ktoré roku 648 Aššurbanipal dobytím Babylonu potlačil. Na východe 
Aššurbanipal potom „na oplátku“ v roku 647 pred Kr. naveky zdecimoval starodávnu ríšu Elam 
(zničenie hlavného mesta Súsy) - čím sa nechtiac otvorila cesta Médom do Mezopotámie - , a na 
juhu podobne poničil tábory kočovných Arabov. Aššurbanipal je významý najmä tým, že dal vo 
svojom paláci vybudovať tzv. ninivskú knižnicu s tisícami tabuliek skopírovaných z babylonských 
archívov (okrem iných Epos o Gilgamešovi). 

• 626 – 609 pred Kr.: Vyčerpaná krajina začala upadať. Došlo aj k povstaniam a palácovým 
sprisahaniam a Aššurbanipalovi synovia bojovali o trón. Roku 626 pred Kr. sa od Novoasýrskej 
ríše odtrhol Babylon (vznik tzv. Novobabylonskej ríše). Roku 616 pred Kr. sa kráľ Médov 
Kyaxarés (Kyaxar) zbavil skýtskej nadvlády a ihneď začal budovať Médsku ríšu, ktorej sa museli 
podrobiť aj napríklad Peržania. Proti Asýrii uzavreli Médovia spojenectvo so Skýtmi, Asýriu zas 
ku koncu podporoval Egypt. Roku 614 pred Kr. dobyli Médovia mesto Aššur a uzavreli 
spojenectvo s novobabylonským kráľom, ktorý v tom období už útočil na Novoasýrsku ríšu. 
Spojené médsko-novobabylonské vojská potom roku 612 dobyli aj Ninive. Roku 609 pred Kr. 
napokon dobyli Charráne, kam sa uchýlil zvyšok asýrskeho vojska na čele s asýskym kráľom 
Aššur-uballitom II. (čiže asýrsky kráľ vtedy vládol už len v severnej Sýrii), a o pár mesiacov pri 
Charráne porazili aj definitívne Aššur-uballita, ktorý z Charránu utiekol, dostal pomocné vojská od 
Egypta a pokúsil sa Charrán znova dobyť. Novoasýrska ríša zanikla a bola rozdelená medzi 
Médsku ríšu a Novobabylonskú ríšu. 

BABYLON 

V čase, keď zomrel asýrsky kráľ Aššurbanipal (627/626 pred Kr.) zomrel aj Asýriou dosadený 
babylonský kráľ Kandalán. Potom zostal babylonský trón rok neobsadený. Na jeseň roku 626 
chaldejské knieža Nabopolasar z tzv. Prímoria vydobyl Babylónii nezávislosť od Novoasýrskej 
ríše a stal sa kráľom (626 – 605 pred Kr.). Sprvu neveľké novobabylonské územie rýchlo rozšíril 

• Roku 616 pred Kr. už novobabylonské vojská útočili na asýrskom území. Potom ako 
Médovia dobyli Aššur (614 pred Kr.), uzavrel Nabopolasar s médskym kráľom 
Kyaxarésom spojeneckú zmluvu, ktorú potvrdili sobášom Nabopolasarovho syna a 
Kyaxarésovej dcéry. Roku 609 pred Kr. spojené médsko-babylonské vojská napokon dobyli 
Novoasýrsku ríšu, ktorú v poslednej fáze intenzívne podporovali egyptské vojská (z obavy pred 
silnejúcim Babylonom).  

• V nasledujúcich rokoch Novobabyloňania dobýjali (sčasti egyptské) oblasti Palestíny a 
Sýrie, jedným z hlavných veliteľov bol pri týchto výpravách kráľovský syn Nebukadnesar II. 
(biblický Nabuchodonozor). Roku 605 dobyl strategické mesto Karchemiš (na Eufrate; Bitka 
pri Karchemiši) s egyptskou posádkou a následne dobyl celú Palestínu a Sýriu.  

• Po smrti svojho otca sa stal novobabylonským kráľom (605 – 562 pred Kr.). Už ako kráľ 
pokračoval v bojoch v Sýrii a roku 601 sa neúspešne pokúsil dobyť Egypt.  

• 16. marca 597 pred Kr. a opätovne roku 587 pred Kr. dobyl Jeruzalem (587 úplné 
zničenie) a po oboch dobytiach boli tisíce obyvateľov Jeruzalema odvedené do Babylonu.  

• Po roku 587 potom podobne 13 rokov obliehal fenický Tyros. Roku 585 sprostredkoval 
Nebukadnesar mier medzi susednou Médskou a Lýdskou ríšou. Za Nabukadnesara dosiahla 
Novobabylonská ríša najväčší mocenský aj územný rozmach. Ríša bola organizovaná podľa 
novoasýrskeho vzoru. Nabukadnesar sa ale preslávil aj stavebnou činnosťou. Dal prestavať 
Babylon (Ištarina brána, hradby, dokončenie stavby babylonskej veže čiže zikkuratu 



Etemenanki v chrámovej sústave boha Marduka Esagile atď.) a medzi Eufratom a Tigrisom 
postaviť tzv. médsky múr severne od Babylonu.  

• Po troch krátko vládnucich bezvýznamných vládcoch (561 – 556 pred Kr.) nastúpil na trón 
Nabonid (Nabú-ná'id; v Biblii omylom zamenený za „šibnutého“ Nebukadnesara) (556 – 539 
pred Kr.), ktorého matka bola kňažnou mesačného boha Sína v Charráne. Keďže podporoval 
rekonštrukciu chrámov boha Sína v Charráne a Uru a preto opustil Babylon (kde ho 
zastupoval syn Bél-šar-usur (=biblický Belšasar)), a keďže v Babylónii zatiaľ vypukol 
hladomor, kňazi babylonského boha Marduka ho odsudzovali. Pretože sa teda nechcel vrátiť do 
Babylonu, dobyl západnú časť Arabského polostrova a v oáze Tajmá si postavil palác. 

• Ďalším dôvodom jeho dlhého pobytu v Arábii bola snaha zorganizovať odpor voči na 
severe vznikajúcej Perzskej ríši.  

• Keď totiž kráľ Médskej ríše vypovedal vojnu Novobabylonskej ríši, využil to roku 550 pred 
Kr. jeho dovtedajší perzský vazal Kýros II. z dynastie Achajmenovcov, ovládol Médsku ríšu 
a premenil ju na perzskú ríšu. V roku 546 pred Kr. dobyl aj Lýdiu, a tým aj Malú Áziu. 
Nabonid sa síce rýchlo vrátil do Babylonu, ale už bolo neskoro.  

• Na jeseň roku 539 pred Kr. Perzská ríša bez väčších ťažkostí dobyla Babylon.  
• Tým sa skončili vlastné dejiny Mezopotámie, ktorá odvtedy už bola súčasťou mocnejších 

susedných útvarov. Do roku 482 pred Kr. (pozri dole) však Peržania ešte Babylónii ponechali 
mnoho slobôd. 

(wikipedia.sk) 

 

ŠTYRI PIESNE O SLUŽOBNÍKOVI JHWH 

Deuteroizaiáš sa najviac preslávil štyrmi piesňami o trpiacom Služobníkovi JHWH-ho. 
Nájdeme ich nasledovne: 

• 42,1-4[5-9];  
• 49,1-6;  
• 50,4-9[10-11];  
• 52,13 - 53,12 

Dnes sa na ne pozornejšie pozrieme! 

1. pieseň – „Tichý zvestovate ľ práva“ (42,1–9) 

TEXT : 

• "Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. 
Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. 2 Nebude kričať ani 
hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. 3 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci 
knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo. 4 Neomdlie a nepodlomí sa, 
kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy." (Isa 42:1-4 SSV)  



o (5 Tak hovorí Boh, Pán, ktorý stvoril nebesá a rozostrel ich, ktorý upevnil 
zem a jej rastlinstvo, ktorý na nej dáva dych ľudu a vzduch tým, čo po nej 
chodia: 6 "Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; 
utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, 7 aby 
si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia 
v temnotách." 8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému 
nedám, ani svoju chválu modlám. 9 Predošlé veci, hľa, prišli a ja 
oznamujem nové, dám vám ich počuť skôr než vyklíčia." (Isa 42:5-9 SSV)) 

ANALÝZA:  

• BOŽÍ SLUŽOBNÍK  (hebr. ebed JHWH) – „Poprvé se zde setkáváme se zvláštní 
funkcí ‚Hospodinova služebníka‘ Hospodin má k němu zvláštní vztah. 
Přivlastňovací zájmeno ,můj' hodnotí služebníka jako osobnost oddanou a 
patřící Hospodinu, který se ho ujímá a podpírá ho i podporuje, aby mohl splnit 
uložené poslání.“ (VSZ)  

o „Služobník JHW H“ je titul, ktorým je par excellence označovaný v Biblii 
Mojžiš – zákonodarca! 

o „Za Hospodinova služebníka se pokládaly a pokládají různé historické, 
mytologické a eschatologické postavy (misionář, učitel Zákona, žák 
proroka Izajáše, Kýros, druhý Mojžíš, mesiáš apod.), nebo Izrael jako 
celek či jeho část. Je však těžko ztotožnit jej s některou konkrétní 
historickou postavou, ale také není pravděpodobné, že by šlo jen o Izrael 
jako celek, jak to zastávají' vykladači židovští i mnozí novodobí vykladači 
křesťanští. Podle nejstaršího církevního pojetí jde v oddílech o 
Hospodinově služebníku o proroctví ukazující k Ježíši Kristu. Nový zákon 
je vskutku na něj vztahuje. Tento výklad obstojí jako výpověď víry; 
rozborem oddílů lze nejvýš dospět k závěru, že tento služebník je postava 
vykazující rysy až mesiášské.“ (VSZ) 

• PRIVINIEM SI HO  (hebr. tamak) – niečo pevne držať, stískať, podporovať 
niečo. Význam v zmysle ochrany a podpory. 

• ZAĽÚBENIE  (hebr. raca) – prijímať, akceptovať niekoho so záľubou. 
• SVOJHO DUCHA (hebr. ruah) – vietor, dych. „Hebrejština užívá pro výraz 

,duch' téhož pojmu jako pro slovo ,vítr' a tím naznačuje, že dar Božího ducha je 
síla, jež mění, převrací a boří, která je darována (srov. J 3,8). Ve starém Izraeli 
vedli mužové obdaření Božím duchem svaté Hospodinovy boje (Sd 13,25 15,14 
::1S 10,6 aj.). Dar Hospodinova ducha znamená vždy pověření k určitému úkolu 
a zároveň umocnění k jeho vykonání. I nyní Hospodin vítězně dokoná skrze svého 
služebníka dílo spásy, aby zjevil svou moc a slávu všem národům (srov. J 3,34).“ 
(VSZ). Hebrejské slovo pre „pomazaného“ Duchom – mašiach – poznáme 
dodnes v tvare mesiáš. 



• PRÁVO (hebr. mišpat) – súd, vláda. Dá sa to chápať dvomi spôsobmi: 
o  „JEMNE“ – Tak prekladá Kralická: „onť soud národům vynášeti bude 

(Isa 42:1 BKR)“ V tomto zmysle to má význam nášho prekladu „priniesť 
právo“, zaviesť zákonnosť. Väčšina prekladov sa kloní k tomuto významu, 
vrátane Novej Jeruzalemskej Biblie. 

o „TVRDO“ – tak prekladá Česká ekumenická: „aby vyhlásil soud 
pronárodům (Isa 42:1 CEP)“, čiže aby ich súdil a odsúdil podľa ich 
skutkov.  

o  OBOJAKO – „Výsledkem tohoto soudu není však jen trest a odsudek 
vzpurných, nýbrž především nastolení práva a pomoc utištěným, ukázání 
naděje a spásy hledajícím i tápajícím (srov. Iz 49,6 Mt 12,18).“ (VSZ) 

• NÁRODOM  (hebr. gojim) – Izrale rozlišoval medzi „vyvoleným národom“ (čiže 
sebou) a ostatnými „národmi“, na ktoré sa zmluva s Bohom nevzťahovala. Dnes 
by sme možno toto slovo preložili novším tvarom „pohania“. Je zaujímavé, že 
poslanie Božieho služovníka smeruje práve k týmto národom mimo zmluvy 
s Bohom! 

 

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE DOBRO versus 
SPÁSA 

V tomto texte sa dotýkame tejto veľmi zaujímavej témy: 

• IZRAEL má Zákon, zaviazal sa k Zmluve – a teda môže byť podľa nej súdený, vie predsa, čo 
je správne a čo nie. 

• NÁRODY ale nič také nepoznajú. Napriek tomu: 
o  BUDÚ SÚDENÍ – rovnako ako Izrael 
o  PRINESIE SA IM PRÁVO – čím sa zase naopak naznačuje, ich stav „bez zákona“ nie 

je normálny. 
Možno najlepšie bude ísť na túto tému od základu: 

 

OBJEKTÍVNY ZÁKLAD SPÁSY : 
Kresťanstvo v „štyroch bodoch a troch krokoch“ by mohlo znieť nejako takto: 

• Byť spasený = byť ako Boh 
• Veríš, že môžeš byť skrze Krista a v Ňom ako Boh? 
• Chceš byť ako Boh? 
• Začni byť ako Boh! 

Boh je ktosi veľmi konkrétny. Nie je to nejaký difúzny „kozmický zákon“, ani nič podobné. Je to 
osoba (spoločenstvo osôb!), ktorá žije veľmi konkrétny a špecifický životný štýl, ktorý je prameňom 
Božej blaženosti. 

Spasiť sa = dosiahnuť tento veľmi konkrétny stav. NIE JE TEDA JEDNO AKO A ČO 
ŽIJEME! 

• Otázka: Čo potom s tými, ktorí Evanjelium NEPOZNAJÚ? 
Pavol hovorí: „12 Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, 
budú súdení podľa zákona.  13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo 



zákon plnia, budú ospravedlnení.  14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon 
požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom.  15 Tým ukazujú, že majú požiadavky 
zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré 
sa navzájom obviňujú alebo i bránia;  16 v deň, keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista 
Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch.  (Rom 2:12-16 SSV)“ 
Pavol konštatuje jednoduchú vec: 

– Všetci vieme, čo je dobré a čo je zlé. Ak potrebujeme nejakú vec mocne odôvodňovať, alebo 
ospravedlňovať a vysvetľovať, prečo ju považujeme za dobrú a prečo to tak môžeme konať, je to len 
preto, že ten „zákon v našich srdciach“ nám hovorí, že je to zlé a hotovo!  

– Ak úprimne konáme a hľadáme dobro a dokonalosť, konáme presne tak, ako Boh. Stávame sa 
Mu podobní. TO JE CESTA K SPÁSE a takto ju chápe aj Cirkev:  
„Keďže Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka je v skutočnosti len jedno, a to Božie, 
máme veriť, že Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby spôsobom známym Bohu mali účasť na tomto 
veľkonočnom tajomstve.“ Každý človek, ktorý hľadá pravdu a plní Božiu vôľu tak, ako ju pozná, 
môže byť spasený, hoci nepozná Kristovo evanjelium a jeho Cirkev. Možno predpokladať, že takí 
ľudia by boli výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že je nevyhnutne potrebný.  
(KKC 1260)“ 

– OČISTEC je ale potvrdením objektívnosti stavu spásy. Človek, ktorý dobro, dokonalosť a Boha 
hľadal celým svojim srdcom, sa v tomto stal Bohu podobný. To je fakt. Ale faktom je aj to, že 
v ostatnom Mu je ešte značne nepodobný. A teda musí mať možnosť „dobehnúť“ aj tieto ostatné 
kvality, stať sa úplne ako Boh – a tým sa spasiť! 
– A naopak, ak nehľadáme dobro a dokonalosť – spejeme k zatrateniu, pretože sa tým 
nepodobáme Bohu – aj keby sme poznali Zmluvu s Bohom a dokonca formálne patrili k Cirkvi: 
„Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi 
,telom‘, ale nie ,srdcom‘.““ 
(KKC 837) 

Toto je dôvod, prečo Mesiáš: 

- Môže SÚDIŤ Izrael aj pohanov, bez ohľadu na to, či poznali písaný Zákon, alebo nie 
(subjektívna snaha o dobro a dokonalosť); 

- Prináša NORMY ZÁKONA aj pohanom (objektívny cieľ) 

  

• TICHÝ UZDRAVOVATE Ľ – „K vykonání soudu nepřijde Hospodinův 
služebník ve hřmotu zbraní ani za halasného křiku a ohlašování, jak činili světští 
vladaři. Přijde v tichosti a pokoře, a přece jeho moc bude veliká. Bude jí užívat k 
záchraně toho, co je v nebezpečí zahynutí. To, co už jako nalomená třtina 
propadá smrti, neusmrtí, ale obživí; to, co dohořívá jako doutnající knot, znovu 
zažehne světlem. To je soud ,podle pravdy' Boží, který je také nadějí i pro oblasti 
nejvzdálenější (ostrovy).“ (VSZ) SKUTOČNÁ MOC totiž nepochádza zo sily 
zotročiť, zničiť, spustošiť – do dokáže hocijaká grázel! – ale z moci uzdraviť 
a vytvoriť! 

 



ČO JE MOC?  

 
Tento koncept OPRAVDIVEJ MOCI vidíme aj u Ježiša: 

• ODMIETA MOC NI ČIŤ – „54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme 
povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?"  55 On sa obrátil a pokarhal ich.  (Luk 9:54-
55 SSV)“  

• Svojim učeníkom prikazuje konať podobne, ako tlmočí Pavol: „Nikomu sa neodplácajte zlým 
za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. (Rom 12:17 SSV)“ 

• OPRAVDIVÁ MOC SPOČÍVA v oslobodzovaní, uzdravovaní, v posilňovaní: „2 Ján bol v 
žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov  3 opýtať sa: "Ty si 
ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"  4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte 
Jánovi, čo počujete a čo vidíte:  5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí 
počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.  (Mat 11:2-5 SSV)“ 

• Touto mocou disponuje Boh: „5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." 
(Rev 21:5 SSV)“ 

• Tou sa vyznačujú aj Ježišovi učeníci: „Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby 
vaše ovocie zostalo (Joh 15:16 SSV)“  

Presne touto mocou sa bude vyznačovať nový Pánov služobník – Mesiáš. Dnes vidíme, 
akú silu mala táto Božia moc v Ježišovi Kristovi a Jeho nasledovníkoch – veď pretvorili 
svet! 

• KÝM NEZALOŽÍ PRÁVO NA ZEMI  – zase sa to okrem tohto významu dá 
chápať aj slovami „kým nevykoná súd na zemi“.  

• JEHO NÁUKU  – hebr. tóra, Zákon, predovšetkým Mojžišov zákon. Za zmienku 
iste stojí, že im prinesie „SVOJU Tóru“ – čiže nie Mojžišov, ale úplne nový 
Zákon. Čo sa aj stalo… 

• OSTROVY – teda až po najvzdialenejšie končiny sveta! 
• ZMLUVOU SOM ŤA UROBIL  – Nielen obnoviť, či priniesť Zmluvu, ale 

priamo ŇOU BYŤ! 
o  Skvelo to zapadá do konceptu kresťanstva: 

� byť spasený = byť ako Boh = byť ako Ježiš. 
� ON OSOBNE je textom novej Tóry, preto môže povedať: „Potom 

príď a nasleduj ma! (Mat 19:21 SSV)“ 
� ON OSOBNE je potom aj Zmluvou, kedy „dodržať“ Zmluvu = 

byť s Ním a v Ňom: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo 
mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič 
urobiť.  6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a 
uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.  
(Joh 15:5-6 SSV)“ Jestvuje jediná forma „dodržania Zmluvy“ a 
„praktizovania kresťanstva“: BYŤ JEDNO S JEŽIŠOM! 

 



PROFIL MESIÁŠA PODĽA PRVEJ PIESNE: 

• SLUŽOBNÍK BOŽÍ – Nový Mojžiš, úplne oddaný Božím zámerom 
• BOH HO PODPORUJE A PODOPIERA 
• MÁ V ŇOM ZAĽÚBENIE 
• PRINÁŠA NOVÚ, SVOJU TÓRU 
• JE TICHÝ, NEPRESADZJE SA HLUKOM A HRUBOU SILOU 
• JEHO MOC SPOČÍVA V TVORENÍ A UZDRAVOVANÍ 
• ON SÁM JE ZÁKONOM I ZMLUVOU 

 

2. pieseň – „Zaostrený šíp“ (49,1-6) 

Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od života 
mojej matky spomínal mi meno.  2 ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma 
skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.  3 A riekol mi: 
"Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť."  4 Ja však som povedal: "Darmo 
som pracoval, márne a zbytočne strávil svoju silu." Predsa je moje právo u Pána a 
moja odmena u môjho Boha.  5 Teraz však hovorí Pán, čo si ma od lona služobníkom 
urobil, aby som Jakuba priviedol späť k nemu, aby sa Izrael k nemu zhromaždil. Som 
oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou.  6 Povedal teda: "Primálo je, 
keď si mi služobníkom, aby si zbudoval Jakubove kmene a priviedol späť zachránených 
Izraela: ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až do končín zeme!"  
(Isa 49:1-6 SSV) 

TEXT : 

• OSTROVY A ĎALEKÉ NÁRODY  – jeho poslanie sa vzťahuje na celú zem. 
„Naznačuje, že jeho poslání není omezeno na ohraničené území ani najeden lid 
(srov. v. 6), ale týká se celého lidstva, ano celého stvoření.“ (VSZ) 

• POVOLANIE OD LONA, SPOMENUTIE MENA  – „Jako vytvořil Bůh 
člověka a vdechl mu v chřípí dech života (Gn 2,7), tak si už v lůně matky vytvořil 
svého služebníka a označil jej jménem. Dávání jména a také připomínání jména 
je ve Starém zákoně spojeno s pověřováním k určitému úkolu.“ (VSZ) 

• „IZRAEL“ – „Místo osobního jména služebníka zazní nečekaně známé j méno 
Hospodinova lidu, Izraele (srov. 40, 1n). Služebník bude začátkem nového 
Izraele. Skrze něho bude světu zjevena Hospodinova moc i milosrdenství a 
ukázána jeho sláva, která kdysi vzcházela nad Izraelem vysvobozeným z Egypta 
(Lv 9,23). Když však lid tehdy ustavičným reptáním vyvolával Hospodinův hněv a 
přivolal na sebe těžký trest, že nevejde do zaslíbené země (Nu 14,28-30), chtěl si 
Hospodin z Mojžíše vytvořit nového Izraele (Ex 32,10). Podobně nyní s oním 
služebníkem; ostatní pozůstalý lid ovšem není zavržen. Je to Jákob', ze kterého si 



Hospodin svůj nový lid teprve vychová (níže v. 6), jako si vychoval praotce 
Jákoba ve svého Izraele (srov. vk Gn 32,23- 32).“ (VSZ). 

• OSLÁVI Ť – Boh dokazuje, že je ozajstný Boh, práve tým, že TVORÍ nový 
Izrael a s ním aj nové stvorenie! V tom je oslava Boha. 

• NADARMO … – Tu nastáva stret SLUŽOBNÍKA a SLOBODNEJ VÔLE 
človeka. Výsledkom je, že napriek „nabrúsenému meču“ Božieho slova a Božej 
moci je jeho „úspech“ limitovaný. Čo vyvoláva až pochybnosť (Getsemany!) 
u služobníka: „Přesto, že je takto vyzbrojen Boží mocí a je nástrojem v Božích 
rukou, prochází služebník pochybnostmi, zda všecko jeho úsilí a námaha nejsou 
marné, jen .nicotný přeluď. I v tom sdílí úděl proroků, i samotného prostředníka 
staré smlouvy Mojžíše (srov. Ex 3,11 Nu 11,14). Ještě však víc: Jako by v něm byl 
ztělesněn i úděl Božího lidu. Babylónské zajetí bylo pro lid těžkým pokušením: Má 
vůbec smysl zůstat Hospodinu věrný a plnit svěřené poslání? Není vše ztraceno? 
Není lid navždy odloučen od Hospodina a jeho milosti?“ (VSZ). 

• MOJE PRÁVO…  – Pochybnosť sa ale netýka vzťahu BOH–SLUHA, ale skôr 
zmysluplnosti jeho poslania… O svojom vlastnom údele hovorí jasne: „Som 
oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou. (Isa 49:5 SSV)“ 

• JAKUBOVE KMENE  – „Lid Hospodinův je zde nazván Jákob - narážkou na 
svého praotce Jákoba, všelijak poznamenaného lidským chytračením a 
spoléháním na vlastní síly (srov. příběhy Jákobovy v Gn). Jako z těch, kdo vzešli z 
Jákobových beder' (Ex 1,5) a prošli egyptskou porobou, nakonec jen dva byli 
způsobilí vejít do zaslíbené země (Nu 14,30 26,65), tak ani z babylónského zajetí 
se nevrátí do země otců ideální ‚Izrael', nýbrž také jen všelijak chatrný ,Jákob', z 
něhož si Hospodin svůj lid, schopný být svědkem svého Boha vůči celému světu 
(srov. Ex 19,5n), teprve vychová.“ (VSZ) 

• ABY SI BOL SPÁSOU – Znova podobne, ako u Zmluvy a Zákona: ON JE 
SPÁSA. On osobne! Kto je v Ňom, žije. Kto nie je, zomiera… 

 

PROFIL MESIÁŠA PODĽA DRUHEJ PIESNE: 

• „ZAOSTRENÝ ŠÍP“ – NÁSTROJ BOHA ÚČINNÝ 
• POVOLANÝ „OD LONA“ 
• V ŇOM BUDE OSLÁVENÝ BOH, V JEHO DIELE 
• NAPRIEK TOMU, ŽE SLOBODA ČLOVEKA UMOŽŇUJE ČASTI ĽUDÍ ODMIETNUŤ 

HO, U TÝCH, ČO HO PRIJMÚ, BUDE JEHO POSLANIE ÚSPEŠNÉ. 
• U ŽIDOV, I POHANOV! 
• ON JE SPÁSA! ON OSOBNE! 

 
  



3. pieseň – „Pevný svedok“ (50,4–11) 
4 Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé 
ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.  5 Pán, Jahve, mi otvoril ucho a ja 
som neodporoval, nazad som neustúpil.  6 Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje 
líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred potupou a slinou.  7 Pán, Jahve, mi pomáha, 
preto nebudem zahanbený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa 
nezahanbím.  8 Blízko je, čo mi dá za pravdu, kto sa chce pravotiť so mnou? - 
Postavmeže sa zoči-voči! Kto je mojím žalobcom? - Nech pristúpi ku mne!  9 Hľa, Pán, 
Jahve, mi pomáha, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho, moľ ich zožerie.  

(10 Kto z vás sa bojí Pána, kto čuje hlas jeho služobníka, kto chodí v tmách a nemá 
žiary, nech dúfa v meno Pánovo a spolieha sa na svojho Boha!  11 Hľa, všetci, čo 
zažíhate oheň a opasujete si fakle, vstúpte do žiary svojho ohňa a do fakieľ, čo ste 
roznietili. Z mojej ruky sa vám to stane, budete ležať v bolestiach.)  (Isa 50:4-11 SSV) 

TEXT : 

• JAZYK U ČENÍCKY  – hebr. limmúd, vyučený, vyškolený. Dôraz nie je na to, že 
služobník je učeníkom, ako skôr na to, že je Bohom dokonale pripravený 
a vyučený. 

• ABY VEDEL SLOVOM POSILNI Ť – „Přirovnává se k učedníkům, kteří 
naslouchají slovům svého učitele, aby je dále šířili. Není třeba myslet jen na 
učitele moudrosti a jejich školy a soudit, že zde služebník vystupuje spíše jako 
učitel moudrosti než jako prorok. Vždyť Starý zákon zná také ,školy' prorocké 
(srov. 2Kr2,3 Am7,14). Služebník vidí své poslání ve službě slovem. Má lid 
zemdlený dlouhým čekáním na vysvobození podpírat (srov. Iz 40,27-31) a 
potěšovat (40, ln) slovem, které uslyšel přímo od Hospodina.“ (VSZ) 

• KAŽDÉ RÁNO…  – „Přijímá slovo, pro něž mu sám Hospodin probouzí a otvírá 
uši vždy znovu každého jitra. V tom se služebník podobá modlitebníkům z žalmů, 
naslouchajícím zrána Hospodinovu hlasu (Ž 5,4 119,147n 130,6). Tím, že se 
nazývá učedníkem, nastiňuje už svou závislost: Nevystupuje jako majitel slova, 
ale jako ten, jemuž je slovo jen svěřeno.“ (VSZ) 

• NEODPOROVAL, NEUSTÚPIL – PRIJATIE Božieho slova nie je vec ľahká. 
Vyžaduje totiž odumrieť sebe – a znova sa narodiť. Je to nielen radosť zrodenia – 
ale aj agónia smrti. Je časté, že proroci sa do služby slova sprvu veľmi nehrnuli… 

• CHRBÁT a TVÁR – Božie slovo (už tradične) vyvoláva odpor aj vo svojom 
okolí. Ale Služobník je odhodlaný čeliť aj tomu. 

o  Znova tu vidíme motív „neprotivte sa zlému“ – pretože práve „odplácať 
zlo zlom“ je len rozmnožovaním zla. Je to nebožské. Boh koná inak – tak, 



ako to zjavil v Kristovi, ktorý sa držal zásady: „Nedaj sa premôcť zlu, ale 
dobrom premáhaj zlo. (Rom 12:21 SSV)“ 

• NEBUDEM ZAHANBENÝ  – Čo je skutočná hanba? Pohanenie chátry – alebo 
opustenie Boha? Hanbou rytiera je nevernosť – a na obraz Služobníka boli rytieri 
stvorení! On je ich prototyp. Nezahanbí sa, pretože: 

o  ON JE VERNÝ JHWH -mu 
o  A JHWH JE VERNÝ JEMU . 

• SVETLO a FAKĽA – Pravým svetlom je JHWH – a nezahanbí sa, kto ho hľadá 
a kráča v Jeho žiari.  

o  Naopak, tí ktorí svetlo nahradia fakľou – „Ty, kdo chodí ve světle svého 
ohně a v jiskrách z něho, postihne zkáza. ,Ulehnout v trápení' znamená: 
zemřít a octnout se na místě (věčného) trápení (srov. L 16,22nn). Je to 
patrně paralelní výrok k v. 9b.“ (VSZ) 

 

PROFIL MESIÁŠA PODĽA TRETEJ PIESNE: 

• JE UČENÍKOM – A BOH HO DÔKLADNE VYUČIL 
• BEZ STRACHU A ODPORU PRIJÍMA BOŽIE SLOVO 
• OHLASUJE HO BEZ OHĽADU NA ODPOR OKOLIA 
• ODPORU VZDORUJE, ALE NEODPLÁCA ZLÝM ZLO 
• PRETOŽE DÚFA V BOHA? NEBUDE ZAHANBENÝ 

 

4. pieseň – „TRPIACI BARÁNOK“ (52,13–53,12) 
13 Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.  14 Ako sa 
nad ním zhrozili mnohí, - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je 
nepodobný človeku -  15 tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria 
ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali!  

 Isaiah 53:1 Kto by uveril, čo sme počuli, a komu sa zjavilo Pánovo rameno?  2 Veď 
vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, 
aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.  3 Opovrhnutý 
a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, 
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.  4 Vskutku on niesol naše choroby a našimi 
bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom 
a pokoreného.  5 On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše 
neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.  6 Všetci sme 
blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás 
všetkých.  7 Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na 
zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).  8 Z úzkosti 



a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre 
hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.  9 So zločincami mu dali hrob, jednako 
s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach.  10 Pánovi sa 
však páčilo zdrviť ho utrpením… Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké 
potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.  11 Po útrapách sa jeho duša nahľadí 
dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on 
ponesie ich hriechy.  12 Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, 
lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy 
mnohých a prihováral sa za zločincov.  (Isa 52:13-53:12 SSV) 

• ÚSPECH – hebr. sakal, prosperovať, ale aj počínať si prezieravo. „Hebrejské 
sloveso přeložené zde ,mít úspěch' (H. š-k-l hi), znamená také být prozíravý, tzn. 
počínat si odpovědně, obezřetně a důmyslně, zejména pak se zřetelem na Boží 
pravdu (srov. Da 9,13). Takové jednání povede Hospodinova služebníka 
ponížením k nesmírnému vyvýšení. Z poníženého se stane vítěz.“ (VSZ) 

• NIESOL NAŠE CHOROBY  – zaujímavý komentár k tomu nesie filozof Peter 
Kreeft: 

„Najčastejšou chybou, ktorá sa v súvislosti s milosrdenstvom vyskytuje, je názor, že 
ide o čisto subjektívny postoj človeka. Takýto druh milosrdenstva však nemá veľkú 
hodnotu. Zmeniť svoju pomstychtivosť na dobré zmýšľanie o nepriateľovi je len otázka 
morálnej dilemy. Skutočné milosrdenstvo je však objektívnejšie a aj oveľa viac stojí, než 
to spomínané. Odpúšťa dlhy, ktoré skutočne jestvujú, nie sú len subjektívnou 
predstavou; dlhy, ktoré musí niekto zaplatiť. Milosrdenstvo síce presahuje 
spravodlivosť, no neobchádza ju. Ak ti odpustím stodolárovú dlžobu, znamená to, že 
musím tých sto dolárov vziať zo svojich vlastných peňazí a vyplatiť svojich veriteľov. 
Tebe tých sto dolárov nezostane bez toho, aby som ja o ne neprišiel - ak je dlžoba 
reálna, skutočná, niekto ju zaplatiť musí, a ak ti ja milosrdne odpustím tvoj dlh, musím 
ho aj zaplatiť. Z tohto dôvodu vlastne musel aj Kristus pre nás zomrieť; pre toto 
nemohol Boh jednoducho povedať: „Zabudni."  Namiesto toho povedal: „Odpúšťam," 
no keďže nahromadenú dlžobu sme nedokázali splatiť my, musel to urobiť sám.“ (Peter 
Kreeft, Návrat k čnosti) 

• „Služobník JHWH“ sa nepýta, kto je na vine, kto zodpovedá za stav ľudstva, 
zničeného hriechom. Berie na seba bremeno hriechu – aby zachránil! 

• Preto ani nečaká a nepoukazuje: „To je jeho vec…!“ a podobne. Koná on sám – 
aj keď ho to stojí život! 

PROFIL MESIÁŠA PODĽA ŠTVRTEJ PIESNE: 

• ZACHRAŇUJE TAK, ŽE BERIE NA SEBA HRIECH A JEHO NÁSLEDOK 

 



Súhrnný profil Mesiáša 
PROFIL MESIÁŠA PODĽA PIESNÍ: 

• POVOLANÝ „OD LONA“ 
• SLUŽOBNÍK BOŽÍ – Nový Mojžiš, úplne oddaný Božím zámerom 
• JE UČENÍKOM – A BOH HO DÔKLADNE VYUČIL 
• BEZ STRACHU A ODPORU PRIJÍMA BOŽIE SLOVO 
•  „ZAOSTRENÝ ŠÍP“ – NÁSTROJ BOHA ÚČINNÝ 
• BOH HO PODPORUJE A PODOPIERA 
• MÁ V ŇOM ZAĽÚBENIE 
• PRINÁŠA NOVÚ, SVOJU VLASTNÚ TÓRU 
• JE TICHÝ, NEPRESADZUJE SA HLUKOM A HRUBOU SILOU 
• JEHO MOC SPOČÍVA V TVORENÍ A UZDRAVOVANÍ 
• OHLASUJE SLOVO BEZ OHĽADU NA ODPOR OKOLIA 
• ODPORU VZDORUJE, ALE NEODPLÁCA ZLÝM ZLO 
• ZACHRAŇUJE TAK, ŽE BERIE NA SEBA HRIECH A JEHO NÁSLEDOK  
• ON SÁM JE ZÁKONOM I ZMLUVOU! ON JE SPÁSOU! ON OSOBNE! 
• NAPRIEK TOMU, ŽE SLOBODA ČLOVEKA UMOŽŇUJE ČASTI ĽUDÍ ODMIETNUŤ 

HO, U TÝCH, ČO HO PRIJMÚ, BUDE JEHO POSLANIE ÚSPEŠNÉ. 
• U ŽIDOV, I POHANOV! 
• V ŇOM BUDE OSLÁVENÝ BOH, V JEHO DIELE 
• PRETOŽE DÚFA V BOHA, NEBUDE ZAHANBENÝ 
• NAOPAK, BUDE BOHOM OSLÁVENÝ A ODMENENÝ 

PROFIL KRESŤANA – NASLEDOVNÍKA KRISTA: 
PROFIL KRESŤANA PODĽA PIESNÍ: 

• POVOLANÝ „OD LONA“ 1 
• SLUŽOBNÍK BOŽÍ – úplne oddaný Božím zámerom 
• JE UČENÍKOM – A BOH HO DÔKLADNE VYUČIL 
• BEZ STRACHU A ODPORU PRIJÍMA BOŽIE SLOVO 
•  „ZAOSTRENÝ ŠÍP“ – NÁSTROJ BOHA ÚČINNÝ 
• BOH HO PODPORUJE A PODOPIERA 
• MÁ V ŇOM ZAĽÚBENIE 
• JE TICHÝ, NEPRESADZUJE SA HLUKOM A HRUBOU SILOU 
• JEHO MOC SPOČÍVA V TVORENÍ A UZDRAVOVANÍ 
• OHLASUJE SLOVO BEZ OHĽADU NA ODPOR OKOLIA 
• ODPORU VZDORUJE, ALE NEODPLÁCA ZLÝM ZLO 
• ZACHRAŇUJE TAK, ŽE BERIE NA SEBA HRIECH A JEHO NÁSLEDOK  
• V ŇOM BUDE OSLÁVENÝ BOH, V JEHO DIELE 
• PRETOŽE DÚFA V BOHA, NEBUDE ZAHANBENÝ 
• NAOPAK, BUDE BOHOM OSLÁVENÝ A ODMENENÝ 

 

                                         
1 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; 
(Eph 1:4 SSV) 


