
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 16. 

JE TU, ALEBO NIE JE TU?  

(59 – 62) 

 

Kedy je a kedy nie je Boh v našom živote 
prítomný? (59) 

 

Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby 
nepočul! 2 Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vaším Bohom a vaše viny 
zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje. (Isa 59:1-2 SSV) 

 

JE TO NAOZAJ BOŽIA VÔ ĽA? 

• Veľa ľudí má tendenciu všetko, čo ich „postihne“, brať ako Božiu vôľu a Božie 
„nadelenie“… 

• Tento úryvok ale hovorí niečo iné: hovorí o Bohu, ktorý by chcel konať inak – 
ale niečo mu v tom bráni… 

• Nie je to rozhodne ojedinelý výrok, stačí porovnať Ježiša: „37 Jeruzalem, 
Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko 
ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod 
krídla, a nechceli ste! 38 Hľa, váš dom vám ostáva pustý. (Mat 23:37-38 SSV)“ 

 

DVE FORMY BOŽEJ PRÍTOMNOSTI  

• „VŠEOBECNÁ“, alebo základná, daná tým, že všetko, čo je, jestvuje v Bohu 
a je Bohom udržiavané pri existencii: „od nikoho z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v 
ňom žijeme, hýbeme sa a sme (Act 17:27-28 SSV)“; „zem povstala Božím slovom 
z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet, zatopený vodou. 7 A to 



isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu 
a záhuby bezbožných ľudí. (2Pe 3:5-7 SSV)“ 

• „SPASITEĽNÁ“, alebo ÚČINNÁ, ktorá ale nie je samozrejmá, je priestorom pre 
uplatnenie Božej moci v našom živote: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť 
nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak 
neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Joh 15:4-5 SSV)“ 

 

AKO BYŤ V BOHU? 

• „Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v 
ňom. (1Jo 4:16 SSV)“ 

• „ 7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. (1Jo 4:7-8 SSV)“ 

 

AKO SA PREJAVUJE LÁSKA?  

• TÚŽBA : „21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. 22 Ale ak žiť v tele 
znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. 23 Oboje na mňa dolieha: 
túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, (Phi 1:21-23 SSV)“ 

• VERNOSŤ: „Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a 
službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti. 
(Act 20:24 SSV)“ 

A tu sa dostávame k tomu najzaujímavejšiemu: 

 

 „HORÚCI, STUDENÝ A VLAŽNÝ“…  

 „15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo 
horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. 
(Rev 3:15-16 SSV)“ 

Zdá sa, že práve táto zanietenosť je to, čo človeka pripodobňuje Bohu – dokonca aj 
vtedy, ak sa objektívne mýli čo do svojho objektu…  

Nakoniec – nie je Boh presne takýto? Vášnivý v láske k svojmu stvorenstvu, 
k ľuďom – až na smrť! 



Pozrime sa na to lepšie cez postavy raného kresťanstva: 

• ŠTEFAN („HORÚCI“) : „7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme 
veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. 8 Štefan, plný milosti a sily, 
robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. 9 Tu vstali niektorí z takzvanej 
synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a 
Ázie, a hádali sa so Štefanom. 10 Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, 
ktorým hovoril. (Act 6:7-10 SSV)“ + „ 54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti 
a zubami škrípali proti nemu. 55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel 
na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a povedal: "Vidím 
otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha." 57 Strašne vykríkli, 
zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. 
Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. 59 Štefana 
kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha." 60 Potom si 
kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to 
povedal, zomrel. (Act 7:54-60 SSV)“ 

• ŠAVOL („STUDENÝ“) : „Pomýlený svätý“… Plný nenávisti proti Kristovi 
a kresťanom: „Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových 
učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v 
Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, 
v putách priviesť do Jeruzalema. (Act 9:1-2 SSV)“  

o  Napriek tomu ho Boh úplne mimoriadne osloví. Prečo? 
o  Lebo Pavlova „studenosť“ voči Kristovi je daná „horúcosťou“ voči 

Zákonu, ktorému slúži! Tento prenasledovateľ Krista je podobnejší 
Kristovi, než sa zdá! A je v Ňom viac, než tuší! 

• ANANIÁŠ A ZAFIRA („VLAŽNÍ“) : „Aj istý muž, menom Ananiáš, predal so 
svojou manželkou Zafirou pozemok 2 a s vedomím manželky si stiahol z 
utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 Peter 
povedal: "Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a 
stiahol z peňazí za pozemok? 4 Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho 
predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na 
túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol 
a skonal (Act 5:1-5 SSV)“ 

o  Toto je muž „vlažný“ – bez nadšenia, bez vášne, chladne kalkulujúci: 
„Koľko musím urobiť, aby som mal večný život? Aby som sa náhodou 
v tomto neprenáhlil a zbytočne to s tou zbožnosťou neprehnal…“ 

o  A Ježiš ho „vypľúva“  – v ničom sa nepodobá Bohu, ktorý sám je plný 
vášne, plný lásky k ľuďom a nenávisti ku zlu… 

A môžeme pokračovať: 



• ZACHEJ : Medzi ZVEDAVCAMI jediný s opravdivou TÚŽBOU (Lezie na 
strom! Dychtivo vyzerá Ježiša!). 

o  Medzi bandou vlažných farizejov, zákonníkov, slúžiacich sebe, vlažných 
prostých Hebrejov, on jediný je, paradoxne, najsvätejší, najpodobnejší 
Bohu vo svojej vášni, ktorá potom naplno prepukne pri stole: „Pane, 
polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, 
vrátim štvornásobne. (Luk 19:8 SSV)“ 

o  POROVNAJME si to len, napríklad, s reakciou iných hostiteľov Ježiša: 
� „V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja 

stolovať a oni ho pozorovali. 2 A hľa, bol pred ním akýsi človek, 
ktorý mal vodnatieľku. 3 Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a 
farizejom a opýtal sa: "Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?" 4 Ale 
oni mlčali. (Luk 14:1-4 SSV)“ 

� „ 36 Ktorýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do 
farizejovho domu a sadol si k stolu. 37 V meste bola istá žena, 
hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, 
priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, 38 s plačom 
pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a 
utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala 
voňavým olejom. 39 Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si 
v duchu: "Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, 
čo sa ho dotýka, že je to hriešnica." 40 Ježiš mu vravel: "Šimon, mám 
ti niečo povedať." On odvetil: "Povedz, Učiteľ!" 41 "Istý veriteľ mal 
dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. 42 
Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z 
nich ho bude mať radšej?" 43 Šimon odpovedal: "Myslím, že ten, 
ktorému viac odpustil." On mu povedal: "Správne usudzuješ." 44 
Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: "Vidíš túto ženu? 
Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona 
slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. 45 
Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi 
nohy bozkávať. 46 Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým 
olejom nohy natrela. (Luk 7:36-46 SSV)“ 

 

JEDEN „TAKMER POHORŠLIVÝ“ PRÍBEH „STUDENÉHO“ SUNDAR A… 

Tohle není pravda mé matky, našich předků, naší kultury. Je to cizí pravda, pravda, již 
nám přinesli cizinci, kteří nerozumějí našim způsobům. Ale proč mě tedy otec nutí, 
abych chodil do křesťanské školy? Raději bych chodil do státní školy v Sanewalu. Jsem 



ochoten chodit šest mil přes poušť. Jsem sikh. Já jim ukážu. Ukážu otci, co si myslím o 
těch kolonialistech a jejich západních způsobech, o jejich cizí víře... 

Když za ním starší přišli, Sardar Sér Singh nemohl uvěřit svým uším. To musí být nějaký 
omyl. Tichý, uctivý Sundar házející kameny po svých učitelích, vyrušující při hodinách a 
posmívající se misionářům - nemožné! Sardar Sér Singh se jde podívat sám a nemůže 
věřit svým očím. Právě tam, na dvoře jeho vlastního domu, skupina dospívajících 
chlapců obklopuje jeho syna, který nejprve trhá na kousky svatou knihu křesťanů a 
potom ji v záchvatu zuřivosti mrští do ohně. 

Přestože jsem se v té době cítil jako hrdina kvůli tomu, že jsem spálil evangelium, mé 
srdce nenalézalo pokoj. Ve skutečnosti můj nepokoj jen vzrostl a následující dva dny 
jsem se cítil mizerně. Třetího dne, když jsem to už nemohl vydržet, vstal jsem ve tři 
ráno a modlil jsem se, aby se mi - pokud vůbec existuje - zjevil Bůh. Jestliže do rána 
nedostanu odpověď, položím hlavu na koleje a budu odpověď na své otázky hledat za 
hranicí tohoto života. Modlil jsem se a modlil a čekal, až nastane čas vydat se na 
poslední cestu. Asi v půl páté jsem uviděl něco podivného. V pokoji se objevila záře. 
Nejdřív jsem si myslel, že v domě hoří, ale když jsem vyhlédl okny a dveřmi, neviděl 
jsem nic, z čeho by světlo pocházelo. Pak mě napadlo: Třeba je to odpověď od Boha. 
Vrátil jsem se tedy na své obvyklé místo, modlil se a hleděl do toho podivného světla. 
Nato jsem ve světle uviděl postavu, zvláštní, ale náhle jaksi známou. Nebyl to Sivá, ani 
Krišna, ani žádné jiné hinduistické převtělení, které jsem očekával. Uslyšel jsem hlas, 
který ke mně mluvil v urdštině: „Sundare, jak dlouho se mi budeš posmívat? Přišel jsem 
tě spasit, protože ses modlil, abys nalezl cestu pravdy. Proč ji tedy nepřijímáš?" Tehdy 
jsem na jeho rukou a nohou uviděl krvavá znamení a pochopil jsem, že to je Ježíš, 
kterého hlásají křesťané. V úžasu jsem klesl na kolena. Naplnil mě hluboký smutek a 
výčitky svědomí pro urážky a neúctu, ale také podivuhodný pokoj. Byla to radost, kterou 
jsem hledal. Bylo to nebe. Pak zjevení pominulo, ale můj pokoj a radost zůstaly. 

A zase v ňom zaznieva ten istý príbeh o túžbe a vášni pre Boha – aj keď je táto túžba 
(ako kedysi u Šavla) pomýlená vo forme – ale to Boh rýchlo napraví! 

 

VIAC, NEŽ NA „ ČO“ ZÁLEŽÍ NA „PRE ČO“! 

• Zdá sa, že v Božej logike viac, než na tom, „ČO“ človek robí, záleží na tom, 
„PREČO“ to robí, z akého motívu! 

o  DOBRÉ SKUTKY A ZLÝ MOTÍV : 
� „Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli 

(Mat 23:5.13 SSV) … Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo 



zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a 
tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“ 

� „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som 
nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som 
mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby 
som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som 
nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok 
ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a 
lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (1Co 13:1-3 SSV)“ 

o  ZLÉ SKUTKY A DOBRÝ MOTÍV  (?) 
� Príkladom je práve Pavol, či Sundar Singh… – a ak je motív 

v poriadku, potom Boh rýchle napraví aj ono poblúdenie! 

 

S KÝM TEDA BOH JE? S TÝM, KTO MILUJE – VERNE, 
VÁŠNIVO, DO KONCA!  

DO PRAXE: 

• „Vášnivosť pre Boha“ (resp. horlivosť, ako hovorí Ježiš Laodicejčanom: „Buď 
teda horlivý1 a rob pokánie. (Rev 3:19 SSV)“) – a je jedno, či Ho poznáme po 
Mene, alebo či omylom slúžime pod pojmom „Boh“ niečomu inému, rozhodujúci 
je fakt vášnivej služby, túžby, oddanosti,… – sa ukazuje ako jedna 
z podstatných vlastností a podmienok spásy 

o  Asi preto, že je prejavom „OPRAVDIVOSTI“  – nielen povrchného 
pokryteckého farizejstva… 

• Ako Vám znie slovo „praktizujúce kresťanstvo“? je plné vášne pre Krista? 
• „ 13 Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, 

(Jer 29:13 SSV)“ 

• Čo s tým? 

 
  

                                         
1 gr. zelóo, byť za niečo hlboko zanietený a súčasne po tom hlboko túžiť. 



EVANJELIZÁCIA „VLASTNOU VÁHOU“…  
(60,1–17) 

„Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! 2 Lebo, 
hľa, tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa 
zjavila nad tebou. 3 Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. 4 
Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a 
dcéry ti z kraj sveta povstanú. 5 Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, 
veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. 6 Záplava tiav ťa 
pokryje, ťavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymian prinesú a zvestujú 
slávu Pánovu. 7 Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe, baránky z Nabajot ti budú k 
službám, vystúpia na môj oltár ľúbezný, a tak oslávim svoj slávny dom. (Isa 60:1-
7 SSV)“ 

• EVANJELIZÁCIA nespočíva v zázračných „marketingových metódach“ 
ohlasovania s pomocou médií a pod. 

• NAJPRV musíme mať ČO PONÚKNUŤ! 

• A POTOM prídu aj sami! 
o  Viď. Ježiš… Páter Pio… František… ,…  

Ale je v tom ešte niečo: 

STRATEGIA KRÁ ĽOVSTVA:  

• Nie je v našej moci zmeniť a obrátiť celý svet… 

• Namiesto toho môžeme urobiť niečo iné: vytvárať OSTROVČEKY 
Krá ľovstva uprostred sveta, v ktorých bude existovať Kráľovstvo… 

• … a do ktorých môžu prísť tí, ktorí po tom túžia! 

• TOTO JE STRATÉGIA KRÁĽOVSTVA! Takpovediac novodobé „Noemove 
archy“ ! 

V gréckej cirkevnej reči sa rehoľný stav dodnes volá «anjelsky život». Podľa slov 
evanjelia (Lk 20,34 nasl.) budú ľudia po vzkriesení z mŕtvych «ako anjeli». Mníšske 
pravidlá hovoria často o «raji» kláštornej samoty. Rehoľníci sa teda usilujú o to, aby 
dospeli už teraz, ak je to možné, k tej dokonalosti, ku ktorej majú na konci vekov dôjsť 
všetci, čo sa spasia.  

(Tomáš Špidlík) 



BOH + HLBOKÁ PREMENA AKO RIEŠENIE… 
(60,17–22; 61,1) 

„ 18 Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach, 
svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou. 19 Slnko ti už nebude svetlom 
vo dne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh 
tvojou ozdobou. 20 Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca neubudne, lebo ti bude 
Pán večným svetlom; ukončia sa dni tvojho zármutku. 21 A tvoj ľud - všetko spravodliví - 
budú vládnuť krajinou naveky, štepy môjho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. 22 
Ten najmenší bude kmeňom, najdrobnejší mocným národom. Ja, Pán, to v príhodnom 
čase urýchlim. (Isa 60:18-22 SSV)“ 

• Žiaden „sociálny“, ani „politický“ program nevyrieši problémy ľudstva, lebo tie 
pramenia v odtrhnutí človeka od Boha. 

• Jediné skutočné riešenie je BOH SÁM OSOBNE! 
• Preto akákoľvek aktivita Cirkvi, ktorá by ignorovala kone čný cieľ – a tým je 

návrat človeka k Bohu – je v konečnom dôsledku neúčinná… 
• Porov. nasledovné verše: „Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán 

pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, 
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. (Isa 61:1 SSV)“ 

 

 

NÁVRAT K ÚVODNEJ TÉME… (62) 

„Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho 
právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. 2 Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi 
tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa. 3 Budeš 
ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha. 4 Už ťa 
nebudú volať Opustená a tvoju krajinu nebudú volať Spustošená, lebo teba budú 
nazývať Mám v nej záľubu a tvoju krajinu Vydatá, veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi a tvoja 
krajina dostane manžela. 5 Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a 
ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh. (Isa 62:1-5 SSV)“ 

• Ale čo, ak „panna“ odmietne? 
• Potom sa z toho nesplní nič… � 

 


