
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 15. 

OTÁZKA ZLA VO SVETE  

(57 – 58) 

 

Dobro a zlo… (57,1–2) 

NÁZNAK VE ČNOSTI… 

Keď hynie spravodlivý, nik si to neberie k srdcu, (keď) zbožní ľudia umierajú nik 
nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu. 2 Odchádza na pokoj: na svojich lôžkach 
spočinú tí, čo šli svojou priamou cestou. (Isa 57:1-2 SSV) 

• Starý Zákon veľmi neoplýva víziou večnosti a vzkriesenia. 
• Toto miesto je jedno z tých, ktoré o tom hovoria. 
• Toto miesto zároveň otvára priestor pre odpoveď na večnú otázku: ČO JE TO 

„DOBRO“ A ČO JE TO „ZLO“? A prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom? 

 

FYZICKÉ A MORÁLNE ZLO  

Všeobecne sa rozlišujú dva druhy zla: 

• MORÁLNE – spôsobené človekom 
• FYZICKÉ – nezávislé na človekovi: zemetrasenie, hurikán, choroby,… 

Človek si spravidla kladie otázky: 

• Ak je Boh DOKONALÝ STVORITEĽ – prečo stvoril svet naplnený fyzickým 
zlom? A odpoveď (ktorá sa môže nakoniec ukázať prekvapivo pravdivá), že to je 
„následok pádu človeka“, ktorý za sebou nejako strhol aj celé stvorenstvo, nás 
rozhodne neuspokojuje… 

• A ak je Boh SPRAVODLIVÝ – prečo dovolí, aby zlo zlých ľudí zasahovalo ľudí 
nevinných – napr. vraždy, teroristi a pod.? Vždy znova a znova sa ľudia pýtajú: 
Kde bol Boh, keď sa toto dialo? Ako to mohol dopustiť? 

A práve na tieto otázky naznačuje Izaiáš svoju odpoveď. 



 

ČO JE TO: DOBRO A ZLO? 

Dávno, v antickom Grécku, filozof Epikuros povedal: 

„Boh buď chce odstrániť zlo, ale nemôže , alebo môže, ale nechce, alebo nemôže a ani 
nechce. Ak chce, ale nemôže, je bezmocný. Ak môže, ale nechce to, je zvrhlý. 
Ale aj keď Boh môže a chce odstrániť zlo, potom kde sa zlo na svete berie?“ 

< Vedeli by ste povedať, v čom urobil Epikuros chybu? > 

• Epikuros NEDEFINOVAL ZLO . A to je kľúčová otázka: ČO JE ZLO? PREČO 
je zlo zlom? ČO robí nejakú vec zlou, alebo naopak dobrou? 

< Skúste si malý pokus: 

- Prší. Je to dobré, alebo zlé? 

- Zomrela krava. Je to dobré, alebo zlé?  

- Ovplyvňuje nejako otázku dobra a zla fakt, či ju zabil mäsiar, alebo blesk na pastvine?  

- Ovplyvňuje nejako otázku dobra a zla aj hľadisko? Ako sa to javí z pohľadu kravy? 
Majiteľa? Mäsiara? Konzumenta steaku? 

ZÁVEREČNÁ OTÁZKA: ČO URČUJE, či je niečo dobré, alebo zlé? > 

• ČI JE NIEČO „DOBRÉ“, ALEBO „ZLÉ“, UR ČUJE CIEĽ. 

• V KONEČNOM DÔSLEDKU JE TO TEN „POSLEDNÝ CIE Ľ“ 
ČLOVEKA, ONO „SUMMUM BONUM“ ČLOVEKA , ktoré sa kryje so 
zmyslom a účelom jeho života. 

• ČO TEDA URČUJE, či je smrť spravodlivého dobrom, alebo zlom? 

 

1) BEŽNÝ POHĽAD: 

• Žijem len tu, na zemi. 
• Cieľom je príjemný a pohodlný, ničím nerušený pozemský život. 

• Smrťou končím, po nej nič viac nejestvuje. 
• Akákoľvek odmena, či trest zo strany Boha sa teda musí odohrať tu, na Zemi, za 

pozemského života. 



Tento pohľad na svet presvitá aj z raných častí Starého Zákona, ktorý neriešil 
otázku posmrtného života, iba v rámci pozemského života reflektoval svoju osobnú 
skúsenosť s Bohom. 

Ak je tak, potom: 

• Prečo je na svete fyzické zlo, ktoré ruší a znehodnocuje našu túžbu po rajskom 
a ničím nerušenom svete? 

• Prečo sa dobré veci dejú zlým ľuďom – a zlé veci dobrým ľuďom? Kde je Božia 
spravodlivosť? 

• Ako môže byť Boh dobrý, spravodlivý a dokonalý? 

 

2) KOMPLEXNE BIBLICKÝ POH ĽAD: 

• Človek smrťou nekončí. 
• Zmyslom života človeka je zbožštenie sa. 
• Zmyslom pozemského života je: 

o  Spoznať toto povolanie 
o  Rozhodnúť sa preň 
o  Osvojiť si ho 

• Podmienky, ktoré Boh na zemi vytvoril, by mali zo Zeme urobiť ideálny 
„výcvikový tábor“ Božích synov a dcér 

• Súčasne by mali človekovi zaručiť plnú slobodu konania, pretože bez nej nemôže 
byť ako Boh. na druhej strane, aplikovanie slobody človeka by nemalo iným 
prekážať v dosahovaní cieľa, ktorým je zbožštenie. 

Ak je tak, potom platí nasledovné: 

• Kde sa dá lepšie rozvíjať obetavá láska:  
o V „dokonalom“ svete, kde nikomu nič nechýba, ani nič nehrozí?  
o Alebo uprostred „fyzického zla“, ktorého tlak (podobne ako činka 

u kulturistu) vytvára záťaž, ktorá nám umožňuje rásť až k dokonalosti 
obetavej a všetko darujúcej lásky?1 

o  ZÁVER: Svet, v ktorom žijeme, je dokonalý a dobrý – vzhľadom na cieľ 
a účel, pre ktorý bol stvorený a ním je výchova a „výcvik“ Božích synov 
a dcér! Ako každé cvičisko (škola, posilovňa) však isto nie je ideálnym 

                                         
1  Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil 
pôvodcu ich spásy utrpením. (Heb 2:10 SSV) 



miestom pre tých, ktorí tento cieľ nemajú a na zbožštenie rezignujú. Ale to 
zase ani nie je cieľom a zmyslom tohto sveta…2 

• A čo zlo, spôsobené človekom? 
o  Aby človek mohol byť zbožštený, musí mať úplnú a bezpodmienečnú 

slobodu svojho života a konania. 
� Vrátane slobody konať zlé a strašné veci… 
� Vrátane slobody konať ich iným ľuďom… 
� Vrátane slobody zničiť celý tento svet… 

o  JE TO ALE SPRAVODLIVÉ voči iným ľuďom? 
� Je nejaký podstatný rozdiel v tom, či spoločne čelím vulkánu, alebo 

Stalinovi? Asi nie… Oboje vytvára tlak, ktorý nám umožňuje rásť 
k dokonalosti.3 

�  Navyše, zlo spôsobené človekom, umožňuje rásť k dokonalej láske, 
ktorá miluje nielen dobrých, ale aj zlých a nepriateľov! 

o  ZÁVER: Ak je niekto obeťou zlého konania iného človeka, nijako to 
neruší jeho šancu na zbožštenie, ba, paradoxne, ešte ju posilňuje. Nie je to 
teda prejav nespravodlivosti fungovania tohto sveta. Naopak, svet je 
spravodlivý a efektívny: umožňuje každému, aby sa zbožštil a nikdy 
nikomu a nikým toto právo nie je upierané. 

• „Zlo“ vo svete ako následok stavu hriechu? 
o  Presne tak! 

� Nie sme ako Boh = stav hriechu, čiže odlišnosti od Boha. 
� Cieľom je byť ako Boh = opustiť a prekonať stav hriechu. 
� Ak je tak, svet musí byť taký, aby to umožnil:  

• Nie „rekreačné sanatórium“,  
• ale „výcvikový tábor“! 

� A presne taký aj naozaj je…! 

 

A TERAZ SA VRÁŤME K IZAIÁŠOVI:  

Keď hynie spravodlivý, nik si to neberie k srdcu, (keď) zbožní ľudia umierajú nik 
nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu. 2 Odchádza na pokoj: na svojich lôžkach 
spočinú tí, čo šli svojou priamou cestou. (Isa 57:1-2 SSV) 

• Spravodlivý hynie. 

                                         
2 Ako hovoria manažéri: nejestvujú problémy, iba príležitosti. Podobne môžeme povedať my: Vo svete nejestvuje zlo 
v objaktívnom zmysle niečoho, čo by bolo nedokonalé a poškodzovalo naše životy – iba spústa príležitostí pre dobro, rast 
a spásu… Jediné zlo, ktoré jestvuje, je nevyužiť tieto príležitosti a minúť sa so svojim cieľom, ktorým je zbožštenie… 
3  Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rom 8:28 SSV) 



• Z pohľadu č. 1 sa to javí ako zlo – prečo ho Boh neochráni? A nepotrestá 
hriešnika? 

• Z pohľadu č. 2 sa ale veci javia inak: 
o  CIEĽOM je spása 
o  Smrť spravodlivého je DAR OD BOHA – je uchvátený a vyslobodený zo 

sveta prv, než by ho svet ešte mohol nejako ohroziť, či dokonca zničiť 
a odsúdiť ho tak na zatratenie. 

o  HROZBA naopak číha na tých, ktorí si to neberú k srdcu – a stále 
odolávajú povolaniu k spáse… 

Iste, sám Izaiáš to takto zrejme ešte úplne nechápal (aspoň ohľadom zbožštenia a tak). 
Ale bol prorok, nie? Čo je divné na tom, že jeho prorocké slová majú svoj špecifický 
význam aj pre nás tu a teraz? ☺ 

 

Zlo teda znamená… (57,3–13) 

• Sú veci, ktoré sa JAVIA ZLÉ – podobne, ako sa prísny učiteľ javí žiakom ako 
zlý… 

• V SKUTOČNOSTI ZLÉ NIE SÚ  – podobne, ako prísny učiteľ, či náročný 
tréner sú tí najlepší možní. 

• ZLOM JE NIE ČO INÉ: Flákať učenie – nie prísnosť učiteľa, či náročnosť 
školy. Zlom je flákať tréning – nie prísny tréner, či „mučiareň“ posilovne… 

Toto zlo a jeho podstatu teraz vo vzťahu k poslednému cieľu človeka – a tým je 
zbožštenie – vysvetľuje Izaiáš: 

3 "Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a smilnice! 
 4 Na kom ste sa zabávali? Proti komu ste otvárali ústa, vyplazovali jazyk? Azda 
vy nie ste deťmi hriechu, semenom klamstva? 
 5 Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty pod každým zeleným stromom a zabíjate 
dietky pri potôčkoch, pod výbežkami skalísk. 
 6 Hladké kamienky z potoka sú ti podielom, ony sú tvojou čiastkou. Aj im si 
vylievala nápoje, prinášala dary. (Čí s tým mám byť spokojný?) 
 7 Na vysokom, vypínavom vrchu rozložila si si lôžko; aj tam si vystúpila obetovať 
žertvu. 
 8 A za dverami, za verajami postavila si si pomník; lebo iným okrem mňa sa 
odkrývaš, vystupuješ, rozširuješ si lôžko, spolčuješ sa s nimi, máš rada ich lôžko. 
Dbáš na ich pokyny(?). 
 9 S olejom chodíš za Molochom, množíš svoje voňavky a posielaš svojich poslov 
ďaleko, až k podsvetiu sa znižuješ. 



 10 Mnohými cestami sa ustávaš a nepovieš: “Je to zúfalé.” Našla si život pre 
svoju ruku(?), preto neochabuješ. 
 11 Kohože sa bojíš a strachuješ, že klameš? Na mňa si nespomenieš, ani k srdcu 
si neberieš. Pravda, ja som mlčal a skrýval sa, nuž nebojíš sa ma. 
 12 Ja rozhlásim tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, tie ti však nepomôžu. 
 13 Až budeš volať, nech ťa tvoje hŕby vytrhnú! Lež to všetko vietor uchytí, vánok 
odnesie. Kto však vo mňa dúfa, zdedí zem, vládnuť bude mojou svätou horou." 
 (Isa 57:3-13 SSV) 

• CUDZOLOŽSTVO  – modloslužba, podvádzanie „manžela JHWH“ s cudzími 
bohmi… nasledujú výpočty jej prejavov. 

• v. 4 ZABÁVALI : K modloslužbě se přidružil výsměch nevěrníků věrným 
prorokům a věrným vyznavačům, kteří se dál drželi Hospodinova zákona (Ž 22,8 
Iz 1,4 48,8). Odpadnutí od Hospodina a pohrdání věrnými vyznavači hodnotí 
prorok jako nevěru a vzpouru (H. peša'). (VSZ) 

• v. 9: MOLOCH : Melek čili božský král je titul kenaanského božstva (pořečtěně 
Moloch). Pro jeho kult se mísily vonné masti. V kultu se dramaticky předvádělo 
vysílání poslů a jejich cesta do podsvětí, odkud má být přiveden zajatý či zbitý 
bůh, který každoročně s přírodou umíral a znovuožíval. (VSZ) 

• v. 10: RUKA : K vegetativním kultům patřily sexuální orgie. Pod pojmem ,úd‘ (H. 
jâd = ruka) je nutno si představit falus, zpodobení mužského pohlavního údu, 
symbol božstev plodnosti. Kromě falu se dělávaly různé znaky na dveřích a na 
veřejích; míněny jsou snad dveře různých svatyň na horách, kde se nevěrní 
oddávali bohům plodnosti. To vše provozovali z vlastní iniciativy (srov. výrazy 
zřizovalas, stoupalas, dělalas, milovalas atd.). (VSZ) 

• v. 12: JA ROZHLÁSIM TVOJU SPRAVODLIVOS Ť – V SZ význame slovo 
„spravodlivosť“ znamená to isté, ako dokonalosť, svätosť v našom slovníku. 

o  Izraeliti si zadefinovali (podobne, ako dnes), „novú spravodlivosť“,  
nezaloženú na Bohu, ale na svojich chúťkach a vášňach. 

o  Boh ale vysvetľuje, že im nijako nemôže pomôcť, ani ich zachrániť4 – 
rovnako ako mŕtve modly, ktorým slúžia namiesto Živého Boha… 

 

  

                                         
4 Dnes vieme, že byť spasený = byť ako Boh. Ak našim cieľom je, naopak, nepodobnosť s Bohom, ako môžeme byť ako 
Boh, keď nie sme ako Boh? 



RIEŠENIE… (57,14 – 21) 
14 Hovorím: „Chystajte, chystajte, pripravujte cestu, odstráňte prekážky z 
chodníka môjho ľudu!“ 15 Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný, čo tróni večne a 
Svätý je jeho meno: „Na vysokom a svätom mieste prebývam a so skrúšeným 
a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdce 
skrúšených. 16 Lebo sa nebudem večne pravotiť, ani sa nebudem ustavične 
hnevať,veď by predo mnou omdlel duch a duše, ktoré som ja stvoril. 17 Pre hriech 
lakomstva som sa hnevala bil som. Zakryl som si tvár (a hneval som sa); on však 
šiel, odvrátený cestou svojho srdca. 18 Jeho cesty som videl, uzdravím ho,budem 
ho viesť a dám mu útechu 19 a jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj 
ďalekému i blízkemu – hovorí Pán -, ja ho uzdravím. 20 Bezbožní sú však ako 
rozbúrené more, ktoré sa nevládze upokojiť a jeho vody vrhajú bahno a blato. 21 
Niet pokoja pre bezbožných – hovorí môj Boh.“ 

• NÁVRAT ČLOVEKA K BOHU  (a teda objavenie zmyslu života a pod.) 

• UZDRAVENIE ČLOEVAK BOHOM  – samotný návrat k Bohu je uzdravujúci 
– už len preto, že zdrojom „choroby“ človeka je práve opustenie Boha 
a neprítomnosť Boha v jeho živote… 

 

KONKRÉTNE TEDA… (58) 

OHLASOVA Ť ZMYSEL! (v. 1–2) 

• Ak by sme dali na školákov, riešením otázky školy by bolo jej zrušenie a večné 
prázdniny. 

• Skutočným riešením je ale uvedomenie si školákov, aký má škola zmysel – a jeho 
prijatie a stotožnenie sa s ním. 

Podobne volá aj Izaiáš! Jeho poslaním je ohlasovať tento zmysel života človeka, aby 
v jeho svetle mohol človek pochopiť, prečo je svet (život, ľudia,…) taký, aký je! 
A využiť ho vo svoj prospech! 

 

POZOR NA FALOŠNÝ ZMYSEL „NÁBOŽENSKOSTI“! (v. 3–5)  

Dnes by sme to vedeli povedať veľmi jednoducho: 

• byť ako Boh = byť ako Boh. 
• Podobnými Bohu nás neurobia žiadne náboženské praktiky ,… 



• … ale iba (s ich pomocou dosiahnutá) úplná premena človeka smerom 
k spravodlivosti! 

 

ZMYSLOM NÁBOŽENSTVA JE VNÚTORNÁ PREMENA! (v. 6–14)  

Nadväzujeme tu na veci z minula: 

• Zmyslom DESIATKU nie je odovzdanie „poplatku“, ale uvedomenie si, že 
vlastnenie nie je cieľ, ale prostriedok… 

• Zmyslom ŠABATU nie je dodržať „ničnerobenie“, ale uvedomiť si, že zmyslom 
práce je vzťah s Bohom a s ľuďmi. 

• Obdobne zmyslom PÔSTU nie je „hladovanie“, ale uvedomenie si, že vlastnenie 
nesmie narúčať vzťahy a spravodlivosť, že ľudia sú viac, ako veci a majetok. 

TÁTO ZMENA je podmienkou záchrany človeka (= jeho spásy, zbožštenia). 

V závere zaznieva presne tento význam (v. 13–14): 

• SOBOTA nie ako „nemilá prekážka“ v hromadení majetku,… 
• … ale ako ROZKOŠ vzťahu s Bohom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


