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Izajáš 62,1-7 (24. srpna 2014) 

 
1Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho 
spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. 2Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové 
tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. 3Budeš nádhernou korunou v Hospodinově 
ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. 4Už nikdy o tobě neřeknou: „Opuštěná“. A nikdy o tvé zemi 
neřeknou: „Zpustošená“. Budou tě nazývat: „Oblíbená“ a tvou zemi: „Vdaná“, protože si tě Hospodin oblíbil a 
tvá země se vdala. 5Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z 
nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. 6Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den 
a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! 7Nedopřávejte 
mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv. 

 

 Jak je to se všemi těmi starozákonními proroctvími? S proroky vyhlášenými Božími zaslíbeními 
nových lepších poměrů - slávy Izraele - svobodného žití bez nepřátelských nadvlád - harmonie mezi Bohem 
a lidmi - někteří proroci ohlašují spásu jako harmonii mezi všemi národy, dokonce souznění, které se odrazí 
i v přírodě? 

 Jak číst vyhlášení typu: Jeruzaléme, národy spatří tvoji spravedlnost a všichni vládcové tvoji slávu... 
Budeš nádhernou ozdobou v Božích rukách... už nikdy tě nebudou nazývat pustinou. - Máme si za jméno 
Jeruzalém či Izrael automaticky dosadit křesťanskou církev a tvrdit, že se všechna Izajášova proroctví 
naplnila v Kristu? Popřípadě, že se všechno ještě nenaplnilo, protože je zde ohlašována doba, která teprve 
přijde. Sláva, spravedlnost, světlo, harmonie - tohle všechno Jeruzalém i nás všechny čeká na konci věků a 
teď hold musíme ještě vydržet. 

 A je to vůbec namístě přát si dobu, kdybychom měli být slavní? Ať už to budeme číst jako Jeruzalém 
či církev Kristovu. Očekávat čas, kdy budeme slavní, tj. v hebrejštině "vážení". Slavný je ten, kdo se těší 
vážnosti, poctám, kdo má reputaci. Je to to, o co máme usilovat jako církev? Nebo to s tou reputací 
Jeruzaléma mínil prorok ještě nějak jinak? A jak, když víme, že za těch víc než dva a půl tisíce let 
uplynuvších od doby, v níž žil autor tohoto Izajášova textu, od té doby byl Jeruzalém několikrát zpustošen a 
samotný izraelský národ nespočetněkrát likvidován a decimován. Zrovna těmi všemi králi, kteří by podle 
biblického textu měli spatřit slávu Izraele. 

 Přivlastnit si pro sebe zaslíbení téhle slávy nebyla pro křesťanskou církev zrovna výhra. Víme, že 
doby, kdy se církev Kristova těšila vážnosti a vzdávali jí hold téměř všichni obyvatelé země, tahle doba nám 
přinesla taky mnoho problematického - a církev si v ní svou sebejistotou a někdy i panovačností zadělala na 
mnohá budoucí neporozumění.  

 Konec konců sláva a dobrá pověst je v napětí i s evangeliem o našem Pánu a Mistru. Není to 
specifické právě pro Krista a jeho zvěst, že si nachází cestu k lidským srdcím jinými cestami než skrze vnější 
vliv a uznání? Jistě že nic takového neměl a přesto či právě proto se stal cestou k Bohu pro mnohé. Kteří 
taky neměli na růžích ustláno a díky Kristu sebrali odvahu hledat zastání u Boha. Bez správného zázemí, bez 
obvyklých náboženských povolení. 

 Nic proti dobré pověsti mezi lidmi. Apoštol Pavel to například do sboru ve Filipis vysloveně píše: 
Bude se vám hodit dobrá pověst mezi lidmi - přemýšlejte o tom, co má dobrou pověst a co sklízí pochvalu - 
nebo-li: snažte se zapadnout mezi lidi tím, že si získáte dobré jméno a tím důvěru okolí. Avšak to je, myslím, 
něco ještě trošku jiného než veřejná vážnost. Je to spíš výzva k tomu nebát se žít jako křesťané mezi 
ostatními pohany a získání si je přátelskou otevřeností. 

 Jak si ty izajášovské texty vyložit - jak je převykládat - aby to dávalo smysl i po všech těch staletích 
neslavných dějinných zkušeností? To je oříšek pro Židy i pro křesťany. Možná nám nejvíc pomůže, když 
připustíme, že to byl oříšek i pro samotného proroka. Jak se zaslíbeními budoucí slávy a spravedlivých 
poměrů naložit? Jak se postavit k Boží řeči, která ohlašuje, jak dceři siónské vzejde světlo, které prozáří 
všechny temnoty obklopující Boží lid?  

 Co s tím, co jsem doposud ohlásil lidem jako Boží řeč? Vždyť všichni vidí, že to nečeká za rohem. 
Vidí, jak jsme stále ve srabu. A je teď celkem jedno, jestli si za to zrovna letos můžeme sami svou 
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nerozvážností a nevěrou, či to bylo v minulých letech na nic kvůli nadvládě silnějšího souseda. Prostě je 
každému nad míru jasné, že jde o stoprocentní zaslíbení a nulaprocentní skutečnost. 

 Když uznáme za možné, že tohle trápilo už tehdy samotného proroka, protože on nebyl jen 
bezduchým ampliónem Božích vzkazů, pak dává i jiný smysl to, co jsme četli v tom dnešním oddílku ze 
závěru Izajášova proroctví.  

 Kvůli Siónu nebudu zticha, nebudu mlčet kvůli Izraeli, nedopřeju si odpočinku, dokud jako pochodeň 
nezazáří jeho záchrana. - To, prosím, zkusme slyšet jako výkřik samotného proroka. To je jeho postoj ke 
všem dosud vyhlášeným Božím zaslíbením: Nebudu mlčet a neoddychnu si, dokud to světlo nad vámi, můj 
lide, skutečně nezazáří. Dokud doopravdy nebudeme Bohem zachráněni. Dokud to všechno nebude mezi 
námi skutečností, tak to nevzdám. Nedám si šlofíka a ani vás ostatní nenechám v klidu.  

 Takhle se mi líbí tu prorokovu řeč číst, protože takhle to odpovídá abrahamovské, mojžíšovské a i 
ježíšovské víře. Tedy víra v souvislosti se všemi Božími zaslíbeními není tzv. věřit, že je to tak. Je to pravda, 
je to v Bibli a šmitec. Řikal to Bůh, ne? - Naprosto jinak znamená biblicky věrně věřit. Totiž tak, že si nedám 
pauzu. Nepřestanu. Dokud pro to neudělám to poslední, co je v mých silách a na co mám, tak mě neuvidíte 
odcházet. Věřím tomu, co Bůh vzkázal a jakou budoucnost pro nás připravil. Takže jdeme na to.  

 Zde je pramen biblické a taky židovské odolnosti. Ne, že nám osud daroval lepší podmínky a 
slavnější skutečnost k životu. Nic takového. Ty podmínky nám všichni sousedé namíchali, co nejpeprnější - 
řekl by věřící Žid. A proč se tomu divit, jsou to nepřátelé, mohl by si dovolit Žid dodat. Ale my věříme, že 
pro nás platí slavná a spravedlivá budoucnost. A s touhle vírou budeme počítat a všechno možné i 
nemožné podnikat. 

 Jednou dostane Jeruzalém nové jméno. Bude nazván městem oblíbeným a rozkošným. A tohle 
jméno je pro nás důležitější, než to současné, které zní město opuštěné a odstrčené. Těžko přeložit do 
češtiny ten vnitřní náboj, který má tohle prorokovo hraní si se jmény Jeruzaléma. V hebrejštině má totiž 
Jeruzalém (vůbec slovo město) ženský rod a prorok tu tak může velmi delikátně hovořit o Jeruzalému jako o 
mladé ženě. Mohli bychom přeložit: Říká se o tobě, že zůstaneš na ocet, že nikoho nepřitahuješ, avšak pro 
Boha jsi zadaná. Jsi jako mladá dívka, z níž má ženich radost, když ji nalezne a vezme si ji za manželku. Pro 
Boha jsi jako rozkošná nevěsta z níž se ženich veselí. To je tvoje budoucnost, praví Hospodin. 

 A prorok k tomu dodá: Já i lidé, které získám, budeme dnem i nocí vyhlašovat slavnou budoucnost 
svého města. Jakoby prorok řekl: Aby bylo jasno, že to není jen nějaká nadsázka, rozepíšu služby na každou 
hodinu dne i noci. Jen aby nebyl klid. Jen, aby se nezačalo říkat: Jeruzalémští zůstali zticha, už to vzdali, 
smířili se a dali slavné budoucnosti přestávku. Ne, urputně se brání prorok: Vy, kteří jste to nevzdali a věříte 
Hospodinu, nedopřávejte si klidu. Nemlčte. Nemlčte mezi sebou, ani před druhými, kteří by to už už zabalili 
- proto ta výhodná pozice na hradbách. A nemlčte ani před Hospodinem. Připomínejte se před Bohem. Ať 
je nepochybné, že o tu slavnou a spravedlivou budoucnost stojíte.  

 Že nepůjde o vaši slávu a nějaký mocenský vliv - to už je asi zřejmé. Půjde o slávu Hospodinovu. O 
vážnost, kterou si získá Bůh tím, co působí mezi lidmi. Mezi lidmi, kteří nepřestali věřit v Boží spravedlivou 
budoucnost. Tím se stává slavnou dokonce již jejich přítomnost. Všelijak nehotová a zatím pouze částečně 
spravedlivá, avšak již s kouskem Boží slávy. Protože začala působit již v těch, kdo věří a nemlčí. Kdo nechtějí 
zůstat před Bohem na ocet, nýbrž uvěřili, že v nich Hospodin rozkoš míti bude. 


