
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 13. 

DEUTEROIZAIÁŠ  

(40 – 55) 

 

Deuteroizaiáš…  

40. až 55. kapitola sú súčasťou zbierky proroctiev DeuteroIzaiáša. Ocitáme sa v nich 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). 

Minule sme si rozobrali jeho štyri piesne o Božom Služobníkovi. Dnes sa pozrieme ešte 
raz na niektoré motívy jeho proroctiev… 

 

RADOSTNÁ ZVESŤ (40,1–41,7) 

• Potěšení je jedním z hlavních témat prorokova poselství. Za potěšení (H. n-ch-m pi) 
pokládá zvěst o Božím slitování a vykoupení, o Boží pomoci a přítomnosti (srov. Iz 
49,13 52,9).1 

• V rabínské literatuře je výrazem „potěšeni" (H. necháma) označována mesiášská 
doba. 

• Potěšení se má ohlásit Jeruzalému, tedy lidu porobenému, žijícímu v rozbořeném 
městě kolem zbořeného a vyloupeného chrámu, i lidu z Jeruzaléma, odvlečenému 
do zajetí. 

• „Vrchy a pohorky“: Hory a pahorky byly místy různé modloslužby, odvádějící od 
poslušnosti Hospodinu. Údolí a rokle (obojí H. ge") nebyly jen doupaty loupežníků 
a dravé zvěře, ale byly považovány též za rejdiště démonů a nečistých živlů. Slova o 
snížení pahorků a hor a o zvýšení údolí ohlašují jednak odstranění nebezpečí, která 
zde hrozila, jednak vyzývají k překonám všeho, co mohlo zastírat pohled na 
spásné dílo Hospodinovo a na jeho jedinečnost. 

                                         
1 Ak nie je uvedené inak, citáty (halvne české) sú z KSZ 



„DOBA SLUŽBY“ 

• Doba utrpení a trestu je označena jako ,čas služby' (H. cába)2. Tak bývá ve 
Starém zákoně označována služba vojenská (Nu 1,3) nebo služba lévijců u stanu 
setkávání (Nu 4,3), ale také těžká strastiplná poroba (srov. Jb 7,1; ,velká strast' Da 
10,1). Doba zajetí je charakterizována jako čas pokořující poroby. Nyní končí, 
Jeruzalém bude moci žít svobodně a volně. Hospodin uznal trest za dostatečný 
a údobí soudů za dobu časově omezenou a již skončenou (srov. Lv 26,41). 

Utrpenie teda nie je nezmyselné. Má svoju funkciu – a jej naplnenie je bránou 
k dobe radosti! 

 

ZÁRUKA JE V BOŽEJ STÁLOSTI A VE ĽKOSTI: 

• Poselství o stálosti Božího slova zdůrazňuje, že Boží slovo má co říci do každé doby 
a do každé situace, působí, mění svět a poměry, osvobozuje, otevírá cestu k radostné 
budoucnosti a uvádí do ní. V Božím slovu je jediná naděje pro Izraele i pro všechno 
lidstvo. 

 

ZAVRŠUJÚCA MYŠLIENKA SÚDU: 

• Hospodin volá národy k soudnímu jednání. V pozadí oddílu je asi staroorientální 
představa nebeského soudu, v němž se rozhoduje o osudech bohů a lidí. Zde však 
nerozhoduje nějaký neosobní Osud. Nad národy, nad ostrovy, nad končinami země 
rozhoduje živý Hospodin. Rozhoduje svrchovaně. 

• KYROS: K vykonání soudu si povolává ,muže od východu'. Není zde jmenován. 
Jeho jméno se dozvídáme až z Iz 44,28 a 45,1. Je to Hospodinův pomazaný, perský 
král Kýros. Hospodin jej ,vzbudil', z Hospodinovy vůle se dostal na trůn, Hospodin 
vede jeho kroky a řídí jeho boje. Jeho nenadálé a úspěšné tažení a vítězství, jichž 
dosahuje, jsou vysvětlovány jako Boží zásah, jsou Božím darem a dokladem Boží 
spravedlnosti. 

  

                                         
2 V SSV preložené ako „otroctvo“ 



VYVOLENIE IZRAELA (41,8–44,23)  

NEBOJ SA! 

• Izrael v zajetí žil v neustálé úzkosti. Tížila jej vina i bezvýhlednost postavení. Proto 
mu Hospodin vzkazuje opakovaně: „Neboj se" (srov. Iz 41,14 43,1.5 44,2). Izrael 
nemusí mít strach z minulosti, protože Hospodin mu odpustil (Iz 40, ln); nemusí se 
lekat přítomnosti ani budoucnosti, protože je s ním Hospodin, jeho Vykupitel a Král. 
On je věrný a neopustí svůj lid, vždy mu bude pevnou oporou (srov. Joz 1,9). 

 

ZNAKY VYVOLENIA: 

• Z mnoha lidských pospolitostí Hospodin vyvolil Izraele a svou volbu nezrušil (Iz 
54,10 Am 3,2). Hospodin se rozhodl pro Izraele ne proto, že by tento lid sám o sobě 
něco mimořádného vykonal nebo znamenal, nýbrž z pouhé lásky (Mal 1,2), pro jeho 
otce Abrahama (srov. vk Gn 12, Inn).  

• Vyvolení je výlučně akt Boží milosti.  
• Vyvoliť znamená však také pověřit určitým úkolem. Bůh rozhodl, aby Izrael byl jeho 

vlastnictvím, nesl jeho jméno a zvěstoval jeho pravdu. Starý zákon nezná vyvolení 
jako nadřazenost, ale jako oddělení k službě; proto je vždy spojeno s požadavkem 
poslušnosti. Vyvolením se Izrael stává Božím služebníkem. 

 

VYKÚPENÝ ĽUD – „VLASTNÍCTVO BOHA“ (43): 

• On svůj lid .vykoupil' a ,povolal jej jeho jménem'. Povolání jménem' ukazuje jednak 
na vlastnické právo toho, kdo povolává, vůči tomu, kdo je povoláván, jednak na 
milostivý příklon k povolanému. Povolává-li Hospodin Izraele jeho jménem, 
znamená to, že o svém lidu dobře ví a má jej na očích (srov. J 10,3).  

• Izrael patří cele Hospodinu, což potvrzuje i výpověď: „Jsi můj". V tom je zároveň 
obsažena ochrana života. Hospodin bere na sebe odpovědnost za život svého lidu. 

• Nově se Hospodin svému lidu představuje jako jeho Bůh a spasitel. Tento 
svrchovaný Vládce si nevybral slavné a mocné říše, ale přilnul láskou k 
bezvýznamnému a ubohému hloučku egyptských otroků. Z něho si zformoval 
společenství svého lidu, při něm v lásce stál ve vší jeho bídě a neposlušnosti, i když 
jej trestal. Přes všechno je mu vzácný a drahý nade všechny národy a jiná 
společenství. Jemu on, Pán všeho dění, podává pomocnou ruku. 

Byť Božím vlastníctvom je teda pre Izrael zisk, nie forma otroctva… 



ODPUSTENIE (43,22–28) 

• K přípravě návratu patří především odpuštění hříchů, na němž nemá Izrael 
nejmenší zásluhu.  

• V zajetí nemohl lid obětovat, ale už dávno před exilem byl Hospodinův kult 
porušen modloslužbou.  

o Izrael se snažil z Hospodina - podobně jako pohané ze svých bohů - učinit 
spolehlivého sluhu. Porušený kult nebyl vzýváním Hospodina.  

• Proto Hospodin zajetím v Babylóně odňal lidu možnost obětí. Mezi Bohem a lidem 
leží hřích jako mohutná, ze strany Izraele neodstranitelná překážka. Lid se nemůže 
ničím ospravedlnit.  

• Bůh však ze svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí pro Izraele, ze své 
nepochopitelné milosti, dává svému lidu odpuštění. Vymaže jeho vzpoury a jeho 
hříchy, a tak mu vytvoří novou příležitost k životu. 

 

KÝROS (44,24–47,15) 

BOH DEJÍN 

• slova, že Hospodin sám - bez cizí pomoci - je stvořitelem všeho, vnášela revoluci 
do myšlení i útěchu do života. Jinak by se Izrael v zajetí asi docela přizpůsobil 
babylónskému pohanství. Výrok, že Hospodin je tvůrce nebe a země, neodkazuje 
však jen do pradávné minulosti, nýbrž připomíná jeho přítomnou tvůrčí činnost: 
Stvořitel své dílo udržuje a chrání, řídí i události, o nichž si malomyslní mysleli, 
že se mu vymkly z rukou. 

 

PÁNOV POMAZANÝ KÝROS (45) 

• Když Hospodin povolává Kýra, má na mysli Izraele. Perský král má vykonat jeho 
vůli (Iz 44,28). Kýros je nejen pastýř, ale také Hospodinův pomazaný. Tím není 
míněn ideální král a Boží zástupce, mesiáš (z H. máš fach = pomazaný) v pozdějším 
eschatologickém užití, nýbrž prostě ,král',  uvedený do funkce pomazáním 

• Titul izraelských a judských králů dostává pohan. V Kýrovi totiž dosedl na trůn 
panovník zcela jiných zásad nežli králové asyrští a babylónští. Byl to panovník 
velice tolerantní, který dovoloval národům a kmenům uctívat jejich vlastní božstva, 
a také judským přesídlencům dovolil vrátit se do země otců a obnovit město i chrám. 
Snad právě pro tuto ohleduplnost se mu národy a země poddávaly a města mu 
otvírala své brány. Sám Hospodin mu umožňoval dobývat města a zmocňovat se 



královských pokladů. Dal mu jméno a titul. Změna v údělu Hospodinova lidu je úzce 
spojena s Kýrem a jeho výnosem z r. 538 př. Kr.  Perský král byl vítán jako 
osvoboditel nejen Izraelem, ale dokonce i obyvateli Babylóna.  

• Dokonce čteme, že Hospodin Kýra miluje  (48,14), ač jej perský vladař ani nezná. 
Izrael se dozvídá, že pohanský vladař slouží Hospodinu i jeho lidu. Tento .dobyvatel 
z východu' (46,11) osvobodí zajaté Judejce. 

• Vyvolení pohana za nástroj k prosazení Boží vůle jevilo se mnohým zcela 
nepochopitelné. Prorok je zdůvodňuje ničím neomezenou Boží všemohoucností. 
Není nic, čeho by Bůh nebyl Pánem. On přece tvoří světlo i tmu, pokoj i zlo. 
Dokonce pro tvoření tmy a zla je užito specifického termínu pro stvořitelské dílo 
Boží (H. b-r- ', srov. vk Gn 1,1). Toto ojedinělé místo Písma je nutno číst v kontextu: 
Kýros přináší Hospodinovu pomstu Babylónu a záchranu Izraeli. Jedněm tmu a zlo, 
druhým světlo a pokoj. Na obojím jednání se podílí Hospodin. Zároveň je zde možné 
vidět vyrovnání s perským dualismem, podle něhož tvoří dobro jeden bůh ( Ahura-
mazdá) a zlo druhý bůh (Angra-mainju). Hospodin však jako svrchovaný Pán tvoří 
obojí: světlo i tmu, štěstí i neštěstí. Kýros vykonává jeho rozkazy: trestá i 
vysvobozuje. 

 

„CELÝ SVET BUDE SPASENÝ!“ (45) 

• 20-25 Hospodin vyzývá všechny, kdo zůstali zachováni po pádu Babylóna, aby se 
shromáždili k soudnímu přelíčení a stali se svědky jeho jedinečnosti a moci, i 
nesmyslnosti a nemohoucnosti model (Iz 41,1-5.21-29 43,8-15 44,6-8). 

• Rozhodující slovo nemají modly ani vladaři, nýbrž Hospodin, jenž odedávna 
oznamoval běh věcí příštích a jenž už dávno připravoval návrat ze zajetí. Jako Bůh 
spravedlivý zjednává spravedlnost, jako Bůh spásy osvobozuje svůj lid od jakéhokoli 
otroctví. To dává naději lidu jasný cíl: nečekat pomoc odjinud, ale přimknout se k 
Hospodinu a jeho slovu. 

• K návratu k Hospodinu jsou vyzývány i ,dálavy země', krajiny vzdálené od 
Jeruzaléma a chrámu. I tam, kde Hospodinovo jméno nebylo známo, má zaznít zvěst 
o Boží záchraně, že Hospodin je Bůh a nikdo jiný. Tyto zprávy patří k výrazným 
znakům tzv. Druhého Izajáše (Iz 40-55). 

• Přísahou potvrzuje Hospodin své zaslíbení, že jeho sprave dlnost dosahne i do 
nejzazsich končin a ze pred nim bude klekat každé koleno (srov. R 14,11 Fp 
2,10n). Nejde jen o rozptýlené Hospodinovy vyznavače, ale o lidi z různých národů. 
Ti se připojí k Izraeli a společně s ním budou oslavovat Hospodina.  

• Tato slova ovšem nejsou jenom výzvou k misii anebo jenom výhledem do daleké 
budoucnosti. V dané souvislosti svědčí především o Hospodinově moci, která je 
zjevena jeho lidu a kterou bude muset uznat celý svět. 



 

NOVÝ ŽIVOT (54,1-55,13) 

PLESAJ, NEPOLODNÁ… 

• Trestaný lid je podoben neplodné ženě. Děti byly slávou a ctí ženy (Ž 113,9), 
požehnáním od Hospodina (Ž 128,3), kdežto neplodnost a bezdětnost byly chápány 
jako prokletí a trest od Boha.  

• Ubohému a opovrženému lidu přináší prorok radostné poselství, zaslíbení o jeho 
vysvobození. Proto má lid ,plesat a výskat' (srov. Iz 44,23 49,13 52,9). Výskání a 
jásot, kterépatřily k slavnostem Izraele, při nichž si připomínal Boží blízkost (srov. Ž 
118,14n), spojuje prorok s návratem a požehnáním. 

 

VÝZVA H ĽADAŤ PÁNA (55) 

• Rozboření jeruzalémského chrámu znamenalo konec chrámové  bohoslužby, při 
níž Izraelci měli možnost ,dotazovat se na Hospodinovu vůli'. Pro zajatce i pro ty, 
kdo zůstali doma ve zpustošené zemi, se zdálo, že cesta k Bohu je nadobro 
zatarasena.  

• Prorok však svou výzvou ukazuje, že tato cesta zůstává volná: Hospodina je 
možno najít, protože on sám vychází lidu vstříc se svým slitováním a odpuštěním. Je 
jen třeba, aby se ho lid chtěl dotazovat a obracel se k němu. 

 

ZHRNUTIE 

• RADOSŤ je ovocím cieľa, ku ktorému ale vedie často náročná cesta… 
• VYVOLENIE  je vyvolením k službe – nie je dôvodom povyšovania, ale dôvodom 

zodpovednosti! 
• BOH KONÁ nielen cez „našich“, ale aj cez „nich“ – je dôležité nájsť zmysel 

a premeniť tak „problém“ na „príležitos ť“  – onú CESTU, „SLUŽBU“, ktorá 
nakoniec vedie k RADOSTI CIEĽA! 


