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Izajáš 65,1-2.8 (14. prosince 2014) 

 
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, 
jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno. 
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Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému,         

k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly. 
Toto praví Hospodin: „Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: ‚Nemař jej, je v něm požehnání.‘ Tak budu 
jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo. 

 

 Kdo se ptá, dostane odpověď. Kdo hledá, nalezne. Když vynaložíte úsilí (aspoň takové), které je 
potřeba k tomu, aby člověk došel ke dveřím a zaklepal, tak vám někdo přijde otevřít. - Takhle Ježíš 
povzbuzuje lidi k důvěře v Boha. Kdo stojí o to dostat odpověď, toho Bůh nenechá bez odezvy. Kdo se 
nebojí přiznat svoji nejistotu a dá najevo, že se nechce ptát jen sám sebe (a hledat jen v sobě) - ten je 
ujištěn, že ho Bůh nepřehlédne. Pak už jen umět pozorně naslouchat... 

 Protože kdo chce slyšet, ten se dočká. Kdo nechce slyšet, ten si nemůže stěžovat, že k němu 
nikdo nemluvil. Srozumitelná logika. Buď stojíš o to nechat si mluvit do života. Nebo je to člověku fuk   
a nečeká, že někdo začne něco rozebírat. Chceš - nechceš. Jasná věc.  

 Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Vše nechť se děje spontánně, bez nátlaku... Vtloukali 
nám do hlavy zcela nespontánně v hodinách latiny tuto Komenského pedagogickou zásadu. Jakoby 
protikladně jsme se díky určitému učitelskému násilí něco naučili. Díky čemuž nám někdy v budoucnu 
mohlo dojít, že je skutečně dobré, když se člověk dozvídá důležité věci bez násilí a téměř mimovolně. 
Jenže bez toho násilí, v podobě učitelova výkladu a trvání na řádném prověření znalostí, bych si těžko 
mohl kdy v budoucnu jakoukoliv Komenského sentenci vůbec pamatovat. 

 Tak jak je to? Máme opravdu čekat až někdo přijde a zaklepe? Nebylo by lepší nečekat a radši 
ho vzít za rukáv a dotáhnout ho tam, kde by snad měl být - kde mu to prospěje? Nečekat, až někdo 
bude sám klást otázky, a radši mu včas nabídnout sadu důležitých odpovědí - dokud je čas? Co když se 
ten, kdo nám není lhostejný, třeba už nikdy nestihne zeptat? A my mu neřekneme, co bychom rádi - co 
bychom měli?  

 Myslím si, že připravit někoho o možnost hledat, přece jen není lepší řešení. Avšak co když se 
někdo fakt nezeptá? A neznamená to, že by neměl o nic zájem a byl naprostý ignorant. Co když by 
někdo tuze rád, abyste za ním zašli na návštěvu a naslouchali jeho řeči, avšak ten někdo nikdy nebude 
mít na to zvednout telefon a ohlásit, že něco chce? Nebo prostě nemá na to přijít a říct: Jsem tady        
a potřebuju, aby do mého přežívání kdosi promluvil (nejlíp sám Pánbůh). 

 Je "zeptat se" opravdu tak jednoduché? Je vyslovení toho, že něco potřebuji, tak prosté?         
A zvládne to vždycky každý z nás? Nebo je to Ježíšovo ujištění o nalezení pro ty, kdo hledají,                     
a zodpovězení pro ty, kdo se dovedou tázat - vlastně docela nedostupné. Je to výběrová nabídka, 
protože ne každý to umí se ptát. Zdaleka ne každý má odvahu přijít a dát tím vlastně najevo svou 
zranitelnost. Co když mi někdo řekne, že se ptám špatně? Co když druhým přijdou moje otázky 
podivné? 

 Proto s povděkem nalézám v dnešním biblickém textu prorokovo ujištění, že Boží zásah            
do našich životů začíná o dost dřív, než v momentě našich otázek. Dřív než lidská aktivita, kterou jsme 
schopni vyvinout k tomu, abychom se svým životem něco udělali.  

 Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: Jsem 
tady, teď jsem tady. - Nevím, jestli to byla pro obyvatele Izraele víc kritika, nebo víc povzbuzení. Je to 
víc sdělení: Jste svéhlaví a neptáte se, nehledáte? Nebo spíš z toho vyplývá: Já jsem s vámi neskončil,     
i když se ubíráte po nedobré cestě? 

 Povzbuzení je, myslím, v tom, že je Bůh blízko, i když ho zrovna jeho lid nehledá. I když k němu 
zrovna nevolají. I tehdy, když si stěžují na kdeco a nevidí svoje vlastní nevěrnosti. Jsem tady - říká 
dvakrát Hospodin, aby bylo zřetelné, že svůj lid nezavrhl i přes jejich nekomunikativnost.  
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 Prorok se nezdráhá vyslovit: Neustále dráždíte Hospodina a popuzujete ho svým modlářstvím. 
Avšak - dodává - to neznamená, že by Bůh na vás zapomněl. Ne. Jsem tu, teď a tady - je výrok 
Hospodinův. Třebaže jste pozapomněli na kdeco a bylo by pro vás záhodno ptát se od rána do rána - já 
pro vás mám novou budoucnost. Jakoby Bůh říkal: Štve mě to, že vám to stále nedochází. Ale moje 
plány s vámi to nezmaří!  

 A zároveň v tom lze vyčíst i určité varování pro Boží lid. Jsem Bůh, který se dává poznat těm, 
kteří mě neznají, ba ani neví, že by mě mohli hledat. Nejen k vám, můj lide, chci mluvit - k vám, kteří si 
právě myslíte, jak mě znáte dobře, že už se na mě nic neptáte. Nýbrž i k těm, kteří mě skutečně nikdy 
nepoznali, chci mluvit. I k těm, kteří o mé cestě ještě nikdy nepřemýšleli a vy sami byste s nimi možná 
nikdy nehovořili. I těm se dám poznat a uslyší mé slovo. 

 Někdy křesťané, myslím, podléhají přesvědčení, že karty jsou už definitivně rozdány. Každý 
někam patří a je to tak dané. A možná jsme i uvěřili, že Bůh s těmi našimi škatulkami "kdo je kdo" nic 
nesvede.  

 Přitom jádrem křesťanského učení o člověku je, že Bůh nikomu nestraní. Všichni jsme hříšníci     
a všichni máme (stejně!) daleko k Boží slávě - vyjádřeno slovy apoštolovými. Není rozdílu mezi rodilým 
pohanem a rodilým pravověrným. To apoštol Pavel velmi brzy pochopí a stane se poslem evangelia       
v pohanských končinách. Skupina apoštolů kolem Petra si zpočátku vůbec nedokáže představit, že by    
v Ježíše Krista mohl uvěřit kdokoliv z Řeků nebo jakýkoliv cizinec. Pro ně to byla čistě jejich židovská 
záležitost. Ti, kdo neznají Tóru (Písmo), ti přece nemohou Ježíše vůbec pochopit, říkali si. A až se 
zpožděním zjistili, že křesťanství se šíří i bez židovských předpokladů a nezávisle na jejich podmínkách. 

 Věříme, že Bůh může oslovit doopravdy kohokoliv a učinit si z něj aktivního účastníka svých 
plánů? Dokážeme takhle přemýšlet o lidech kolem nás - že před Bohem jsme si skutečně všichni rovni? 
Tj. věřící i tzv. nevěřící, členové církve i tzv. ateisté - všichni jsme těmi, koho si Bůh může použít pro své 
plány s lidmi.  

 Nikdo z lidí nemá žádné privilegium přijít a přednostně slyšet Boží slovo - to je jedna                    
z ústředních zásad české reformace. Bůh může promluvit ke každému člověku - každého jazyka              
a každého stavu, řekli by (tak nějak) naši husitští předci.  

 Pánbůh se nedá zastavit, když je jeho lid paralyzován svými problémy a nemůže se pohnout. On 
svěří své slovo kdekomu. Příběhů biblických, kdy se aktérem Božích plánů záchrany stane někdo,        
od koho to nikdo nečekal, máme dostatek. Náš Pán a Mistr si taky jako příjemce potěšitelných zpráv 
vybírá ty, které si drtivá většina tehdejších Božích služebníků nevybírala. 

 Když se najde v hroznu šťáva, nemař jej, je v něm požehnání. Tak budu jednat se svými 
služebníky, aby se nic nezmařilo - je výrok Hospodinův. Jakoby Hospodin říkal: V každém člověku najdu 
dobrou šťávu. - Bůh umí najít uvnitř každého člověka to, co má říz - jakési zaujetí, které se dá rozvíjet. 
Objeví v každém tu část člověka, která je schopná slyšet boží řeč - tak si povolává své služebníky. 
Nepřijde vniveč nic, co je ve vás dobré - je výrok Hospodinův - jen je potřeba to nějak dostat ven.  


