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9. 10. 2022 – Hospodin zachraňuje 
 
1. čtení: Iz 1, 1-20 
 
Píseň: NEZ757 – Mír na zemi daruj nám 

 
Základ kázání: Iz 6 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

oddíly z knihy proroka Izaiáše čtou křesťané rádi. Tedy pokud 
jde o poslední zhruba třetinu. Z prvních víc-než-čtyřiceti kapitol 
křesťané nečtou skoro nic. Kážeme na ně ještě méně. 

Protože jsou to znovu a znovu velmi tvrdá, drsná slova. Kdežto 
závěrečné kapitoly křesťané buď křiví do výhradně kristovského 
významu nebo podporují pohanské pojetí: Všechno nakonec dobře 
dopadne. 

Také to ale proroci vyvrací. Už první kapitola předkládá 
zarážející situaci: Boží lid je odporný svému Bohu. Náboženské 
kultění a shromažďování nejrůznějších podob se Hospodinu hnusí. 
Protože už ani Boží lid nečiní Boží vůli. Už i Boží lid kašle na vdovy a 
sirotky. I Boží lid kašle na Boží právo a spravedlnost. Rozhodně se 
neujímá pře, práva ani potřeb těch nejubožejších ani ve své 
společnosti. Aktuálnost tohoto slova, poslaného dovnitř Boží Církve, 
je snad zřejmá… 

Tak se snadno může zdát, že Izaiáš je vlastně děsně namyšlený. 
Jako všichni proroci. Většinu času někoho kritizují. Něco kritizují. 
Něco a někoho soudí. Hlavně Boží lid. Nadávají na a kritizují staletí 
zaběhlé náboženské tradice a praktiky. Velmi oblíbené mezi lidmi – 
protože skoro odrazují od plnění Boží vůle. Od činění dobra. Protože 
přece uspokojují náboženské, spirituální, duchovní potřeby. Ty přece 
nijak nesouvisejí s praktickým životem – jak by mohly, ne?! 

Tak „samozřejmě,“ že ani Izaiášova slova nebral z Božího lidu 
vážně skoro nikdo. Ani králové, kněží ani prostý lid. Dokud nebylo 
pozdě. Dokud Asýrie a Babylón nesežrali mečem takřka vše ze 
severní i jižní části Božího lidu. Ačkoli před tím varoval Izaiáš už 
svými prvními slovy. V předstihu minimálně sta let. 
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Není však náhoda, že v podstatě u všech kanonických proroků 
najdeme výrazné události, které zcela vyvrací dojem jejich pýchy a 
namyšlenosti. Dojem, že akorát otravují vzduch a kazí náladu svým 
pesimismem. Že pořád akorát dělají vlny a všechno moc řeší a 
prožívají. Najdeme takové události i u Eliáše i Jeremjáše, Ezechiele i 
Ozeáše. Tak i Izaiáše a dalších. 

U Izaiáše je to asi nejnápadnější právě v té šesté kapitole: Boží 
prorok vytrvale kritizující nevěru Božího lidu se ocitl v Božím 
království. Tváří v tvář Bohu. A jak zareaguje právě prorok, právě 
věrný člověk Boží? 

„Běda mi.“ „Jsem ztracen.“ „Jsem člověk nečistých rtů.“ Jak to, 
když je prorokem Božím? Jak by Hospodinu věrný prorok, i křesťany 
oblíbený Izaiáš, mohl být člověkem nečistých rtů? Co je to za 
sebemrskačství?! 

O to silnější je tento moment, že vyznání viny Božího lidu až 
následuje za vyznáním osobní viny tohoto velkého proroka. Nejdřív 
vyslovil svou vlastní, osobní vinu. Prorok! Teprve pak vyznal, že také 
žije uprostřed hluboce nevěrného, zrádného, nečistého a hříšného 
lidu. 

To už ani nejvěrnější proroci neobstojí před Bohem? Ani jejich 
tak hluboká a se-světem-rozporná víra a chování před Hospodinem 
neobstojí? 

Ne. A právě přijetím této pravdy se liší člověk Boží, Hospodinův 
věrný, třeba i prorok od pohana. Takřka zcela ze své duše vykořenil 
pýchu a aroganci, první projevy hříchu a zkřivené přirozenosti. Tak 
ho ani nemůže napadnout, že je přece docela slušným člověkem před 
Bohem. Ačkoli se drží Božího slova nesrovnatelně víc než takřka 
kdokoli jiný. 

To je přece základ biblické víry: Potřebujeme zachránit. 
Potřebujeme spasit. Sami své problémy nevyřešíme. Naše chytrost, 
vzdělání, technologie ani náboženství nás nezachrání. Ani ze smrti. 
Tím méně pak z viny a hříchu. Tím méně z vlastní pýchy a arogance, 
sebestřednosti a sobectví. Tím méně z dalších a dalších problémů, 
které jako lidstvo sami vytváříme. Nejsme totiž součástí řešení, jsme 
nevyhnutelně součástí problému. 

Tak i ten úžasný a skvělý Izaiáš v první řadě vyznal svou vinu. 
Aby hledal záchranu odjinud. Aby ji přinášel bližním. 
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Protože i Izaiáš správně věřil, že byl plně závislý na Božím 
odpuštění. Na Božím vykoupení a záchraně. A tak svou spásu z Boží 
ruky také plně přijal: Když se Hospodin zeptal, koho má poslat a kdo 
mu půjde, Izaiáš se okamžitě přihlásil. Ačkoli vůbec nevěděl, o jaký 
úkol půjde. Vzpomeňme, jak se Bohu vymlouval i Mojžíš tváří v tvář 
hořícímu keři! 

Ale Izaiáš se rovnou dobrovolně přihlásil k Boží misi. Také 
proto je prorokem. A jedním z tzv. „Velkých“ proroků. Protože Boží 
mise přece nemůže být ke zlému! Tak proč váhat tváří v tvář Božímu 
pozvání? Aby  to spíš snad padlo od Boha na někoho jiného? 

Ještě překvapivější pak je, že Izaiáš své rozhodnutí Božího 
poslání neodvolal ani poté, co se dověděl jeho obsah. Ačkoli s ním 
přeci jen úplně nesouhlasil, jak to dokládají jeho slova: „Dlouho ještě, 
Panovníku?“ Na což mu Hospodin odpověděl dalšími slovy ještě 
tvrdšího soudu nad vlastním, Božím, lidem. 

I v tom se sice mihlo slovo milosti o pahýlu svatosti – ale jen pár 
slovy uprostřed moře zkázy, soudu, zatvrzelosti, bezcitnosti, slepoty 
a hluchoty lidu. V nichž lidem bývá, překvapivě, příjemněji. Protože je 
to normálnější. Stejně jako hned v první kapitole se mihla věta, dvě, 
tři Božího slova milosti. Uprostřed hromady slov soudu. 

Protože to je pro Hospodina normální: Nabídnout milost. I 
lidem zcela zpronevěřilým. S rukama od krve. Zcela zrádným a 
bludným a pohansky kultících i na Hospodinových bohoslužbách. 

Stejně jako je pro Hospodina normální, že slov soudu je na 
lidskou adresu nepoměrně víc. Na počet. Na sílu, význam a hodnotu 
je to přesně obráceně: Vždyť lidský hřích může způsobit v nejhorším 
případě bolest, utrpení a smrt. Nic víc. Ale slovo Boží milosti nabízí 
očištění k naprosté bělosti. Nabízí naprosté narovnání situace mezi 
člověkem a Bohem. Nabízí spásu věčného života.  I těm nejhorším 
z lidí. 

Tento propastný rozdíl obsahu by měl posluchače trknout právě 

také pro propastný rozdíl ve formě – v množství slov. Bohužel to tak 
většinou není. Většinou se člověk dá zavalit tou nelíbivou vlnou 
kritiky toho všeho, co je dodnes v lidské společnosti špatně. Ačkoli 
nás od prvních Izaiášových slov dělí asi tři tisíce let. 

Stejně jako se nezměnilo, že i dnes jen málokdo zaslechne slovo 
Boží milosti. Protože bez vzetí vážně Božího slova soudu je slovo Boží 
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milosti prázdné. Vede právě k primitivní, infantilní, pohanské víře, že 
„všechno dobře dopadne.“ 

Ale Hospodin říká stále znovu pravý opak! Hospodin opakovaně 
připomíná: Právě proto, že tolik toho už skončilo špatně, vám 
připomínám, co všechno už skončilo špatně. Abychom viděli pravdu 
situace své i celého světa a dějin. Pravdu, bez které nemůžeme 
pochopit, co to vlastně Hospodin nabízí: Když se podvolíte, budete 
požívat dobrých darů země. Když poslechnete, zbělejí vaše hříchy, byť 
seberudější a sebekrvavější, jako sníh. 

Když poslechnete. Když se podvolíte. Ne nějak magicky, 
kouzelně, samo od sebe. Ne bez obtížné námahy těch, kteří by rádi, 
aby samo od sebe „všechno dobře dopadlo.“ Vždyť i Boží Syn prošel 
obrovským utrpením! 

Na konec stejné říká i světský, pohanský svět: Samo se to 
neudělá. Někdo to musí udělat. A když to neudělá nikdo, pak se bude 
dál valit lidský svět z kopce dolů. Zaslepen, zalepen, ohlušen vlastním 
tukem doslovným i přeneseným. 

A Izaiáš to na sebe vzal. Totiž přijal Boží misi zvěstovat Boží 
slovo. Což není možné bez činění pokání. Bez přiznávání vlastní 
padlosti právě před Bohem. Vždyť i Ježíš odmítal nazývat se dobrým! 
I bezhříšný Ježíš přijal křest! 

A tak i Izaiáš vytrvale lidem nesl slovo Božího varování. Boží 
slovo zkřivenosti, hříšnosti a příšerné bludnosti lidského světa. Boží 
slovo, že díky Bohu a skrze podvolení se Bohu z toho všeho cesta ven 
ze všeho hříchu a zla nakonec přeci jen nějaká je. 

Amen. 
 
Píseň: NEZ161 – Můj Bože, k tobě volám 
 


