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I. Úvod
Těší mě, že se jako sbor můžeme společně radovat z krásného jubilea našeho milého bratra.
Rád bych Ti, bratře Dudo, i já popřál hodně Božího požehnání do dalších let Tvého života a
ke své gratulaci připojil biblický text z knihy Izajáš, který jsme zde četli úvodem.
Téma dnešního kázání jsem se snažil zvolit tak, aby bylo povzbuzením především Tobě, ale
také nám všem, kteří se dnes společně s Tebou radujeme z Tvého životního jubilea.
[v1]
Ne náhodou bývá kniha proroka Izajáše označována jako evangelium Starého zákona. Je
plná krásných zaslíbení. Rád bych vás dnes pozval k promýšlení jednoho z nich. Ve svých Biblích si
nalistujte 46. kapitolu Izajášovy knihy. Naše úvodní čtení bych ještě rád rozšířil o několik dalších veršů,
které nám text pomůžou [v2]vsadit do širšího kontextu. Ze 46. kapitoly knihy Izajášovy čteme 3.-9. verš.
II. Historický kontext
Prorok Izajáš se tímto svým kázáním snaží oslovit své Izraelské soukmenovce v době
babylónského zajetí. Jeho kázání tedy zaznívá v nelehkém období Izraelského exilu. Víra Izraele je
vystavena těžkému náporu pohanských kultů a Izraelský národ se tak ocitá pod silným náboženským
tlakem. Přesto však neztrácí identitu Bohem vyvoleného národa. Nezanedbatelný podíl na tom stavu
mají bezpochyby proroci, kteří Izrael posilují ve víře a snaží se tak zabránit tomu, aby pohanské kulty
pronikaly do jejich náboženství. Vezmeme-li v úvahu, že Babylonská říše byla v době Izraelského exilu
středem řady různých kultur a náboženství celého tehdejšího světa, pak si ještě více uvědomíme, jak
velký nápor to na malé pozůstatky izraelských exulantů musel být.
Tlaky vyvíjené na Izrael byly o to nebezpečnější, že se nepohybovaly jen v teoretické rovině.
Šlo totiž o silná modlářská lákadla nabízející uspokojení všech možných, a především zvrácených,
požitků.
A právě na pokušení tohoto druhu prorok Izajáš reaguje svým Slovem. Používá přitom
zajímavou ilustraci. Říká: „Přátele vzpomínáte si ještě? Náš Bůh je přece živým Bohem. Vždycky nás
nosil, nosí a nosit bude, stejně, jako nosí matky své děti. On není jako pohanští bůžci, které jejich ctitelé
musí s nemalou námahou nosit z místa na místo na svých vlastních ramenou. A ještě se přitom chudáci
celí hrbí.“ Pojďme se na toto Izajášovo přirovnání podívat z blízka.
III. Bůh, který je nošen
Izajáš musel být nejen charismatický člověk, ale musel mít i notnou dávku smyslu pro humor. I
vykladači Bible upozorňují na to, že od pátého verše začíná 46. kapitola nabývat ryze ironický charakter.
O pohanských bozích se zde Izaiáš vyjadřuje s nadsázkou a doslova se jim vysmívá. Určitě jste si
všimli, jak vtipně se v pátém verši otírá o druhé přikázání Desatera: „Komu mě připodobníte a s kým mě
srovnáte, komu mně přirovnáte, abychom si byli podobní.“ Jakoby tím chtěl říct: „Přátelé, vždyť to, co
dělají ti pohané je doslova primitivní. My přece známe a ctíme Desatero: „Nezobrazíš si Boha
zpodobením ničeho…“

pod ním musí ještě ke všemu chudáci hrbit. Nakonec jej postaví někam na podstavec, a on tam jen stojí
a kouká. Ve své bezmocnosti se chudák ani nehne, natož aby byl schopen jakkoli reagovat na jejich
úpěnlivé prosby, odpovídat jim, nebo je zachránit z jejich soužení. Opravdu „bezvadnej kauf“.
IV. Bůh, který nese
A právě do této polemiky, vyhrocené až do silně ironického podtónu, zazní jasné prorokem
tlumočené Hosodinovo slovo: „Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit“. Není to úžasný
postřeh? Náš Bůh je ochoten nás nosit.
Podíváme-li se na zde použité slovíčko „nosit“ do původního hebrejského textu zjistíme, že se
jde o sloveso obecně užívané k nošení břemen. Hospodin si tedy svůj lid nakládá jako opravdovou
zátěž, kterou je ochoten nosit. To je opravdu silný kontrast. Na jedné straně jsou zde bůžkové, kteří své
ctitele stojí obrovské úsilí, námahu a peníze. Na druhé straně je zde revoluční Bůh, který pro své ctitele
žádné úsilí a námahu neznamená. Navíc je schopen pohybu. Pro své ctitele se obětuje a je ochoten a
schopen je sám nosit.
V našem textu je však ještě jeden zajímavý kontrast. Izraelský Bůh není jen pohyblivý a
obětavý. Je také Bohem schopným komunikace. Zatímco pohanští bohové mlčí, jak glosuje Izajáš v 7.
verši, tak Hospodin skrze proroka ke svému lidu promlouvá. Poskytuje jim spásonosné rady pro život.
Oznamuje jim dokonce i to, co se v budoucnu stane a co se zatím ještě nestalo.
Zatímco pohanští vyznavači ke svým vytesaným bůžkům bez jakékoli odezvy jen zbytečně a
zoufale úpí, vyznavači pravého Boha vedou se svým Bohem smysluplnou komunikaci.
V. Lákaví bozi
Přesto všechno jsou Izraelci svému živému a obětavému Bohu nevěrni. Cizí náboženství jsou
přece jen pro ně lákavá a oni s těmito cizími a bezmocnými bohy často a rádi koketují. Otázka zní proč?
Boží vůli ztělesněnou v Desateru přece velice dobře znají a druhé přikázání, na které se Izajáš ve své
řeči odvolává, jim určitě není cizí.
Velký podíl na jejich náklonností k cizím bohům měl bezpochyby otřes způsobený exilem.
Právem se jim mohlo jevit, že se i jejich Hospodin stal imobilním a zůstal někde v rozvalinách
jeruzalémského chrámu. Jako by si začali klást otázku: „Není naše situace přece jen důsledkem toho,
že náš Bůh už nebyl schopen za námi dorazit z těch rozvalin Jeruzaléma? Neměli jsme si jej nakonec
přece jenom taky vyrobit a vzít si jej sebou do exilu ?“
Pohanští bohové pro své vyznavače nakonec přece jen nějakou tu výhodu měli. Jejich ctitelé
je mohli vidět, být s nimi v neustálém fyzickém kontaktu a jako jejich vlastníci je ve chvíli, kdy jim přestali
fungovat, mohli rozbít a udělat si nové. Dle potřeby je také mohli přemísťovat na jiná, příhodnější místa.
Možná, že Izraelští začali zapomínat, že hlavní intence druhého přikázání nespočívá jen ve
varování před výrobou a uctíváním „vytesanin [v3]“ (org. překlad), ale především před
pokušením manipulace Boha. Nezobrazíš si mě právě proto, aby Tě pak moje socha, obraz nebo i
představa nesváděly k myšlenkám, že se mnou budeš moci jakýmkoli způsobem manipulovat.

A v zesměšňování pohanských bůžků jde Izajáš ještě dále. Ve verši šestém říká: Nejprve
pohané musí pro výrobu svého boha sehnat spoustu zlata a stříbra. Pak se musí poohlédnout po
nějakém tom schopném zlatníkovi, který jim jejich bůžka uková. Při přenášení z místa na místo se pak

VI. Naše představa o Bohu
A právě tady začíná text promlouvat také k nám. Spolu s ostatními protestanty jsme sice své
kostely doslova vybílili. Zbavili jsme je všech soch a symbolů. Znamená to však, že nám už druhé
přikázání nedělá žádné potíže? Nezůstaly však v našich představách vytesaniny Boha vytvořené našimi
vlastními touhami a nesplněnými přáními? Nepřizpůsobili jsme si jej tak trochu svému vlastnímu
obrazu? Nevytvořili jsme si ve své vlastní fantazii Boha mravního ideálu, nebo naopak Boha násilné
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akce? Boha dobrého nebo zlého? Boha adventistů a jinověrců? Boha osobního a neosobního? Boha
pro děti nebo pro dospělé? Nezapomněli jsme i my, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a ne Bůh
k obrazu člověka?
Všichni falešní bohové mají jedno společné. Jsou výtvorem lidské mysli a stávají se tak našim
majetkem. Nerozhodují oni o nás, ale my o nich. Neposunují oni nás, ale podle své vlastní potřeby a
představ posouváme my s nimi. Ono totiž vyznáváme-li falešné bohy, nemodlíme se k nim, ale sami
k sobě a naším představám. Uctíváme de facto svojí představu. Nepřetvořili jsme živého Boha
v takovouto modlu?
VII. Komu tě připodobníme?
Jak bychom tedy měli reagovat na výzvu proroka Izajáše? Komu bychom měli připodobnit
našeho Boha?
Myslím, že odpověď všichni známe. Evangelista Jan v první kapitole čtrnáctém verši
připomíná, že Bůh se prostřednictvím Ježíše Krista stal člověkem. Člověk si sice nesmí zobrazovat
Boha, Bůh se však může a chce zobrazovat člověku.
Určitě si všichni vzpomenete na Ježíšovu výtku adresovanou učedníku Filipovi: „Tak dlouho
jsem s vámi Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžete říkat: Ukaž nám Otce?“
Právě tady máme k dispozici jediný klíč ke správným představám o našem Bohu. Jedinou a
správnou představu o Bohu nám může zprostředkovat jedině příběh Ježíše Nazaretského. On je náš
pohyblivý Bůh, Bůh, který se pro nás obětuje a nese nás i naše životní břemena. Jedině On nám Boha
ukazuje v tom pravém světle, bez příměsí našich vlastních falešných představ a fantazií.
I Ježíš věděl, že musí včas opustit naši zemi, a to proto, aby si do něj učedníci nezačali
promítat sami sebe, své vlastní sobecké zájmy, mocenské ambice nebo nesplněné sny. Protože, jak o
tom čteme v Koloským 1,15: „On je obraz Boha neviditelného…“
On je Bůh nezobrazitelný, nemanipulovatelný, neideologizovatelný. Je to Bůh stále nově a
nově překvapující, který je věrný až za hrob. Je to Bůh, do kterého nemusí nikdo z nás nic investovat,
protože On vše investoval do nás. Bůh, který s námi půjde kamkoliv, třebas i do pekel, jak vyznáváme
v apoštolském vyznání víry. Půjde s námi a ponese nás jako naše matka. Ponese tak, jako nás nosil až
dosud a ponese až do našich šedin. Bude nás všechny nosit a až do konce věků, aby nás mohl
zachránit. Nosil, nosí a i nadále ponese také Tebe, milý bratře Dudo. [v4]
AMEN

12.část - Vnitřní krize českého státu
Našeho knížete Boleslava II. čekaly složité časy a to na poli vnitřních poměrů, ale i v
zahraničních vztazích. Císař Ota I., se kterým se náš kníže nedávno usmířil, umírá v Římě 7.12.983 a je
tu znovu Jindřich Bavorský Svárlivý a je tu zase Boleslavova podpora právě jemu. Scénář z r.973 se po
deseti letech téměř přesně opakuje a Boleslav musí opět přijít v r.986 k vítěznému Otovi III. s
"prosíkem" a holdovat mu, což také bezezbytku udělá. Nyní obraťme svoji pozornost k poměrům, jež
jsme nazvali vnitřní.
Roku 981 umírá kníže Slavník, matka drží dobré vztahy s Prahou, r.982-3 se její syn Vojtěch stává
dokonce biskupem země, na Libici přejímá po otci žezlo vlády nejstarší ze synů, Soběslav. Je nyní po
otci seniorem rodu, táhne mu na "třetí křížek" a stane se nejpozoruhodnější postavou rodu, i když pro
dějiny své země ne zrovna kladnou. Po zvolení svého bratra pražským biskupem se chápe nastalé
příležitosti a razí vlastní minci (tzv.Vojtěchovskou) s nápisem "Tento denár patří biskupovi" (samozřejmě
v latině). Své mincování provádí jak na Libici n./C., tak i v Malíně. Po roce 990 dokonce razí minci, na
níž se nechá spodobnit s královskou korunou, což bylo v té době právo pouze německých a
byzantských císařů.
S největší pravděpodobností lze usuzovat na tento mocenský "vzestup" rodiny Slavníkovců v souvislosti
s krizí českého knížectví té doby. Po zmíněné diplomatické Boleslavově kolizi v letech 983-6 nebyli nyní
panující Oto III. a zejména jeho matka císařovna Theofano vůbec nakloněni Boleslavově státu, ba přímo
naopak. Již v této době polský kníže Měšek (ano a zrovna ten, co měl za manželku Boleslavovu sestru
Doubravku) zabírá severní část Moravy a to s plnou podporou německého císaře. Ani opakované
odchody biskupa Vojtěcha ze země situaci neprospěly.
Poprvé odešel v r.988, rok po smrti své matky a po svém návratu na Boleslavovo naléhání na sklonku
roku 992 odešel podruhé a definitivně do Říma r.994. Zde dal dokonce kanonický souhlas s odtržením
území, které na českém knížeti dobyl polský kníže Měšek od své diecéze. To vše působilo v Čechách
nevoli proti rozpínavosti Slavníkovců a namnoze bylo chápáno jako zrada. Jediným světlejším
momentem je v této době založení prvního benediktinského kláštera mužské řehole v Břevnově s
klášterním kostelem sv.Benedikta, Bonifáce a Alexia českým knížetem na popud biskupův. Dnes má
barokní kostel patrocinium sv.Markéty.
Je rok 994, Čechy jsou opět bez hlavy církve a za souhlasu německého císaře Polskem
oloupeny o značnou část svého území. Nejstaršímu synovi Boleslavovi II. je okolo 38 let a má s
manželkou, jejíž jméno historie nezná, jedinou dceru. Jeho nevlastním bratrům je Jaromírovi 20 let a
Oldřichovi 19. Okolo pražského knížete a jeho syna se do popředí stále více prosazuje jiná rodina
stařešinského rodu a to jsou Vršovci. Boleslav III., jako řekněme kněžic, budoucí vůdce země vdává
svoji jedinou dceru, jejíž jméno také zatím neznáme, právě za předáka tohoto rodu. V této době, pro
české knížectví tak krizové, došlo nakonec i ke vnitřním střetům ozbrojenců slavníkovských a
přemyslovských.
Hrozila občanská válka a úplné zhroucení stoletého českého státu Přemyslovců. V tento osudový
okamžik vyrazil Ota III. na výpravu proti slovanskému kmeni Bodrců. Bylo Boleslavovou povinností
postavit se do čela českého vojenského oddílu na pomoc císaři.
Boleslav II. byl v této době však vážně nemocen (uvažuje se o cévní mozkové příhodě) a tak v čele
Čechů stojí Boleslav III. Samostatnému (!) oddílu Slavníkovců velí Soběslav. Hlavní vojenské síly Prahy
i Libice jsou tedy mimo území knížectví. Navíc si Slavníkovec císaři Otovi III. stěžoval na útlak své
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