
KÁZÁNÍ   První adventní neděle                  27.11.2022 
 
Iz 35,1-10 

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, 

radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a 

Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým 

rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, 

nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ 

Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako 

jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze 

sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.  Na nivách šakalů bude 

odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta 

se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží . 

Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř 

na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž 

Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich 

hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. 

Bude tam cesta. Tam, kde se zdálo, že žádná není. Tam, kde se Boží lid cítil jak v poušti. Sám 

si připadal jak bezútěšná pustina. V zajetí. V rozptýlení. Bez domova. Jako suchopár opuštěný 

Hospodinem, pod jeho soudem. A přece! Tam, kde se život stal pustinou, objeví se cesta. Tam 

přichází Bůh a stvoří cestu. Bratři a sestry, nepotkává se snad tady tohle prorocké slovo nějak 

s naším životem, s naší současností? 

 

Poušť. Pustina, suchopár na místě života. Život nějak vadne a hyne, místo aby kvetl. Radost se 

vytrácí. Spíš sílí obavy, doléhá tíha bezcestí, bezvýchodnosti. Síly ochabují, kolena 

podklesávají, srdce se chvějí neklidem, úzkostí a nerozhodností. Když se zdá, že poušť se 

rozšiřuje, kde všude vládne, a že z ní není cesta ven. Tyhle metafory pouště dnes opět rezonují. 

Něco takového mnozí lidé prožívají, tak nějak se nejspíš cítí. I my se v tom zřejmě můžeme 

najít.  A všichni se bojíme těch, jejichž je to program a cíl – pustošit, šířit poušť – aby se vše 

zdálo jako poušť bez cesty, kde všichni budou bloudit a bát se, zatímco oni budou u moci.  

 

Ale teď do toho Bůh vzkazuje: Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete 

kvítím. A bude tam cesta... Cesta dál. Cesta nová. Cesta nečekané radosti a nečekaného života. 

Cesta z pouště a odcizení - domů.  

 

Možná váháme, pochybujeme. Poušť se zdá tak veliká. Strůjci pustin tak bezostyšní a krutí. A 

my sami tak slabí i bídní. Týká se nás to vůbec?  A přece slyšíme Boží hlas: Dodejte síly 

ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte 

rozhodní, nebojte se!“  

 

Ale copak tohle zvládneme my sami? Takhle posílit a potěšit? Sebe a druhé? Ne, sami to 

nezvládneme. Vždyť takhle potěšovat a posilovat lidi v jejich srdcích, může jenom Bůh sám! 

 

Ale však to právě tady slyšíme. To je to klíčové. Bůh sám ohlašuje svůj příchod ústy proroka:  

Hle, váš Bůh! Přichází.  Už je na cestě k vám.  

 

Asi nás zarazí, když společně s tímto povzbuzením, prorok hlásá: „Hle, váš Bůh přichází 

s pomstou. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Může se nám to zdát jako divná tmavá skvrna 

na jinak krásném barevném obrazu. Nešlo by to raději vynechat nebo přeskočit? Právě že ne!  



Protože s Boží spásou přece přichází taky spravedlnost, a ta není lhostejná ke zlu a pýše. 

Příchod Boží blízkosti a jeho zastání není žádné těšítko ani laciná náboženská limonáda.   Jsou 

tu přece ti, kdo čekají na jeho zastání, na to, že zločiny nebudou promlčeny. Že zlo, lži a pýcha 

nezůstanou bez odplaty, nezvítězí.  

Ne, tohle není nějaká typicky starozákonní nepříjemnost!  Vždyť tohle zaznívá i z evangelia a 

z Nového zákona. S Ježíšem Bůh přišel s nečekanou milostí, s odpouštějící láskou. Ale taky 

přece odhaloval a vyháněl z lidí zlo. Varoval před pokrytectvím. Vyhlašoval soud lidské 

bezohlednosti, lhostejnosti a pýše. Celý jeho příběh završený smrtí na kříži pochopili 

evangelisté a apoštolové jako rozhodující přemožení zlých sil a lidského hříchu. Jako cestu ven 

z nich, která se má jednou završit definitivním odstraněním nespravedlností, zla i smrti. Proto 

vyznáváme, že právě on, který vydal sám sebe jako výkupné za nás hříšné, sestoupil do všech 

možných pekel, byl vzkříšen, vyvýšen po pravici Boží a že právě on přijde jako soudce živých 

a mrtvých. V tomto smyslu přišel a přichází Ježíš Kristus cestou Boží, jak ji tady ohlašuje 

Izajáš: „Hle, váš Bůh přichází s pomstou. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. 

 

Jak se má to Boží přiblížení, jeho zastání a vysvobození projevit? 

Jako nepředstavitelná proměna života, podmínek i prostředí pro život. Jako otevření toho, co 

bylo u člověka uzavřené a sevřené. Jako uzdravení a nový život, kde vládla bezmoc, skleslost, 

nehybnost a mlčení. Jako nové zdroje života, kde vládla pustota a vyprahlost, ohrožení a smrt.  

Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a 

jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině… Život, který šel 

vstříc zahynutí, se radikálně promění, otevře, objeví se i vytrysknou nové zdroje. Takhle 

tělesnou a zemitou spásu ohlašuje Bůh, když přichází. Tak nějak to zřejmě zažili ti, ke kterým 

prorok tehdy mluvil.  Takhle nějak se Boží přiblížení projevilo v nové síle tehdy, když na svět 

přišel Ježíš. Takhle nějak se Boží přiblížení může dít a děje i v naší současnosti. I v našem 

životě.  

 

A Izajáš to Boží přiblížení a jeho spásu ještě ujasňuje.  Bude tam silnice a cesta a ta se bude 

nazývat cestou svatou. To vzkazuje Bůh lidem, kteří už nevidí cestu ven, do života, domů. Ale 

teď slyší, že tam, kam přichází Bůh, a kam ho vpustí, cesta je a bude. Cesta svatá. Tedy Boží, 

zvláštní. Od něj otevřená, umožněná, darovaná. Takhle cesta pro vás bude tam, kde se po ní 

s důvěrou vydáte. 

 

Ale co to znamená, že se po ní nebude ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží?  Nejspíš, že tahle 

cesta je pro očištěné. Pro ty, kteří se nechají Bohem očistit. Nikdo přece není sám svatý a čistý. 

Že ta cesta je jen pro lid Boží proto neznamená, že je jen pro nějakou mravní a náboženskou 

elitu. Ale že je pro všechny ty, kdo Bohu uvěří, nechají se jím očistit a na ni vyvést. A snaží se 

po ní kráčet čistě, pravdivě, přímě. A přitom vědí a znovu zjišťují, že východisko téhle cesty a 

každý návrat na ní je jen v té očistné Boží milosti.  

 

Potvrzuje to potěšující povzbuzení: Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. 

Slyšíš? Nemusíš být někdo zvlášť chytrý ani moudrý. I když někdy blbneš a víš, že se svou 

rozumností na to nestačíš, na téhle cestě  - Bohu díky - nezbloudíš.  

 

Ale jak je to všechno možné? Jak to všechno přijde?  

Protože tudy kráčí vykoupení. Ti, za které Hospodin zaplatil. Starozákonní evangeliu! Soudce 

sám usedl na lavici obžalovaných a platí za ně, aby získali svobodu. Přišel čas, kdy do toho 

Ježíš vnesl nové světlo. V jeho světle jsme se mohli najít i my. Mezi těmi, za které Hospodin 

zaplatil. Proto jsme dnes tady. Proto čteme tohle proroctví na začátku adventu. Na cestě 

k Vánocům a jejich významu.  Na cestě k té zvláštní radosti. K Bohem vykoupené radosti. 



Modleme se: Pane, Ty jsi ta cesta, pravda i život. A proto je tahle cesta svatá. Proto po ní 

můžeme jít i my, leckdy pošetilí a nestálí, a věříme, že nezbloudíme. Děkujeme, že tvé slovo,  

tvůj hlas a Duch nás znovu na tu cestu zvou a vrací. 

 

My sami z ní pošetile uhýbáme, nedokážeme po ní stále jít tak, jak by sis přál. Díky Tobě za 

ujištění, že na ní nezbloudíme . 

My nejsme sami ti čistí, ale u tebe hledáme očištění, a proto se na tvou cestu můžeme vracet. 

 

Děkujeme, že ti  v tiché chvíli můžeme vyznat, co nás tíží ve svědomí nebo v srdci. 

 

Otče nebeský, sami si nemůžeme odpustit ani se očistit. Proto tě s žalmistou prosíme: Zprosť 

mě i vin, jež jsou mi skryty. Naší naději je jen tvé milosrdenství a odpuštění pro Ježíše Krista. 

Proto společně prosíme „Pane, smiluj se nad námi!“     S: Pane, smiluj se nad námi! 

 

Slova milosti slyšíme ze svědectví apoštola Pavla:  

 

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro 

spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil ná s 

obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.  

P: 560 Vítězi k poctě zpívejme 

 

 

 
 

 


