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Úvod 

Kazatel se před bohoslužbou omlouvá sboru, že kázání bude tentokrát o polovinu kratší než 

obvykle. Původně mělo být dnešní slovo delší, říká kazatel, ale můj pes ho skoro celé roztrhal. 

Po shromáždění přijde za tímto služebníkem návštěvník z jiného sboru a říká: Bratře kazateli, 

jestli váš pes bude mít někdy štěňata, rád bych jedno koupil pro našeho kazatele... 

 

Temnota 

Iz 50,4-11 

 

Kázání 

Na jednom mládežnickém pobytu hráli studenti zajímavou hru. Ještě než se někteří ráno 

probudili, než stačili zajít do koupelny a na záchod, ještě když leželi ve spacáku, tak jim 

vedoucí zavázali šátkem oči. Měli potom za úkol, téměř v neznámém prostředí, vydržet se 

zavázanýma očima až do chvíle, kdy se nasnídali. Vstát, ustlat si, převléknout se, vyřídit ranní 

hygienu a nasnídat se, všechno bez použití zraku a bez pomoci někoho z ostatních. To byste 

nevěřili, jak si potom těch očí vážíte. Tato hra je nejhezčí pro ty, kteří to mohou pozorovat, 

jak se ostatní trápí. Je to ale ilustrace, která má hluboký duchovní dopad. Na chvíli si 

vyzkoušet, jaké to je, udělat krok do tmy. Alespoň chvilku nežít z toho, co vidím. Chodit 

vírou znamená chodit v temnotě. 

V tomto textu čteme cosi o temnotě. Izajáš tady píše, že ten, kdo chodí v temnotách, ať doufá 

v Hospodina, ať se opře o svého Boha. Jak se ale o něj má opřít, když ho ve tmě nevidí? 

Je velmi zajímavé, že Pán Bůh mnohokrát jednal ve chvíli, kdy lidé nic neviděli, když byla 

tma. Když Pán Bůh uzavíral smlouvu s Abramem, udělal to v čase, kdy zapadlo slunce a na 

zemi nastala tma tmoucí. Když Pán Bůh vydával desatero, byla tam také tma. Když byl Pán 

Ježíš ukřižován a když se dokonalo dílo spásy, nastala v Jeruzalémě tma. Jaký význam má 

tma? 

Když se člověk má řídit jen sluchem, když nevidí na krok, tak ztrácí jistotu. Zkusil jsem jeden 

večer zajet v Krupé autem do garáže se zakrytým jedním okem. Ztratil jsem jistotu. Co bude 

v situaci, pokud je někdo odkázán jen na svůj sluch? Sluch je v tomto smyslu mnohem méně 

spolehlivý orgán než zrak, proto začíná mít člověk strach. Pán Bůh ale s námi komunikuje 

výhradně přes sluch. Víra je ze slyšení, ne z toho, co vidíme, říká apoštol Pavel. Zrak nám 

v životě víry příliš nepomáhá, a tak když nás Pán Bůh vodí, vodí nás i různou temnotou, 

abychom se naučili slyšet. My bychom rádi viděli, ale Pán Bůh nás učí něčemu jinému. 

V těch situacích často míváme strach.  

Za nejvýznamnější místo Starého zákona je zřejmě text z Dt 6,4 který začíná slovy: Slyš, 

Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 

svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Všimli jste si, jakým slovem tento text 

začíná? Hned první slovo: Slyš! Pán Bůh tu jakoby říká, pokud mezi mnou a vámi bude 

nějaká komunikace, tak nebude skrze zrak, ale skrze sluch. Takovým způsobem Pán Bůh 

s člověkem jedná. To často není vidět, je to ale slyšet. Proto je v Písmu mnohokrát zapsáno 

slovo: Kdo má uši k slyšení, slyš... Proto má být Bible jako Boží slovo pravidelně čtena a při 

bohoslužbách vykládána. 

Všimněte si, že v přírodě je to zařízeno tak, že ale zvířata, která komunikují sluchem, jsou 

mnohem zranitelnější. Dravci mají většinou velmi dobrý zrak. Nedá se to asi zevšeobecnit, ale 

často se to opakuje. Orel, jestřáb, většina šelem atd. Rys se dokonce jmenuje Rys ostrovid. 

Naproti tomu tu jsou zranitelná zvířata jako zajíc, srna, antilopa – všichni nastavují sluch, 

protože špatně vidí. Jsou většinou lovnou zvěří a jsou pasivní. Podobně, když se člověk řídí 

jen svým sluchem, je mnohem zranitelnější. Když vidí, tak ví, kam jde, a může si být jistý 

sám sebou. Pokud je ale odkázán jen na sluch, ztrácí půdu pod nohama. Takový člověk musí 

spoléhat na někoho, kdo jej povede. A protože nás Pán Bůh chce vést svým slovem, zahalí 
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občas náš život temnotou, abychom neviděli, abychom přestali spoléhat sami na sebe, 

abychom se naučili používat naše uši, uši víry. Co ses naučil používat ty? Používáš svůj zrak, 

svůj úsudek a své schopnosti, nebo ses naučil rozpoznávat hlas svého Spasitele a Pána? Pokud 

skutečně žijeme vírou, procházíme občas i temnotou, protože Pán Bůh nás chce naučit slyšet 

svůj hlas. Můj životní krok dopředu nemá být způsobem tím, co vidím, ale tím, co slyším. 

Proč tedy Pán Bůh dává do života svých dětí období temnoty? Co tím sleduje a čemu se tam 

máme naučit? 

Pohanské národy chtěly své bohy vidět. Proto si dělaly různé sochy, modly apod. Své bohy 

viděly a viděly také to, jak na tom s nimi jsou. Přesný opak vidíme u Izraele. Jestliže si 

spodobníte Boha, tak je to váš konec. Pána Boha nemůžete vidět, vy ho můžete jen slyšet. 

Proč? Protože nás tím Bůh učí být lidmi víry. Jen živou vírou je možné získat spasení a život 

věčný. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili!  

Když se podíváme zpátky do přečtené 50. kapitoly Izajáše, tak ve 4. verši čteme slova: 

Hospodin mi probouzí uši, abych slyšel jako učedníci, Panovník Hospodin mi otevřel uši a já 

nevzdoruji... Proč to asi text dvakrát opakuje? Izajáš se učil poznávat, že ho Pán Bůh bude 

vyučovat svým slovem. Proto má mít otevřené uši. Od 10. verše potom Izajáš mluví o dvou 

skupinách lidí. Nejdříve to jsou lidé, kteří žijí v temnotě. Ti, kdo jsou v temnotě, nevidí, učí se 

ale poslouchat. České slovo poslouchat nám samo o sobě krásně vyloží důrazy, o které 

v tomto textu jde. Když je někdo ve tmě, učí se poslouchat ve smyslu slyšet. Nic jiného mu 

nezbývá než poslouchat, co se kolem něj děje. Pán Bůh ale svůj lid zahalí temnotou i proto, 

aby ho naučil poslouchat ve smyslu slova poslušnost. Takový člověk ať se opře plnou vahou o 

svého Boha, kterého nevidí, ať se ho učí poslouchat a následovat. Izajáš ale mluví i o druhé 

skupině lidí. Verš 11 hovoří o lidech, kteří mají světlo, konkrétně jiskry a oheň. Izajáš na ně 

volá, jen si choďte ve světle vlastního světla, vlastní jistoty a vlastní spravedlnosti. K ničemu 

vám to nebude. Ten, kdo chodí v temnotě, ten se učí Pána Boha poslouchat a ten, kdo chodí 

ve světle, Pána Boha nevidí. V temnotě se učíme chodit vírou, ve světle víru nepotřebujeme. 

Pán Bůh sleduje náš život, a pokud jsme si rozsvítili vlastní světlo, může zahalit náš život 

tmou, abychom se učili jemu naslouchat a jeho poslouchat. Učí nás chodit v temnotě, protože 

chce, abychom byli lidmi víry. Učí nás udělat krok do tmy, krok do nejistoty ve víře, že mě 

Bůh povede, že se o mě postará. A tak někomu může Pán Bůh vzkázat, zavři oči! Vidíš jenom 

lidské věci. Zavři oči a zkus zaslechnout můj hlas. 

 

Závěr 

Chtěl bych zakončit textem z Ž 119,105: Svíce nohám mým jest slovo tvé a světlo stezce mé 

(kral). Tento verš nádherně shrnuje dnešní téma. Když ve tmě zapálíte svíčku, vidíte 

maximálně na jeden dva kroky před sebe. A to je tajemství Božího vedení. Nevidíte moc 

daleko, jenom nejbližší okolí. Svíce nebo svíčka není baterka, kterou bychom si mohli posvítit 

někam dál. Takovou svící je Boží slovo. Slovo nevidíme, jen ho slyšíme. A to slovo nám svítí 

na jeden, maximálně dva kroky dopředu. Dál zůstává tma. Přesněji řečeno, Boží slovo nám 

ukazuje ten cíl, kam vlastně jdeme, a dává nám světlo jen na jeden krok dopředu. Jedno světlo 

je úplně na konci, my víme, kam jako věřící lidé jdeme, druhé světlo je jen kolem nás. 

Mezitím je tma, nevíme, kudy jdeme. Proto se učíme poslouchat. A to je přesně život víry. 

My bychom chtěli, aby nám někdo na té cestě rozsvítil, abychom viděli kudy jít, abychom se 

včas dokázali vyhnout nebezpečným místům. Ale v životě víry to funguje jinak. Uč se 

poslouchat, uč se věřit, uč se slyšet Boží hlas. Amen. 

 


