
PLESEJ, NEPLODNÁ 

Izajáš 54,1-10 

 

Izrael jako neplodná žena 

Zvláštním způsobem prorok Izajáš mluví o Izraeli. Přirovnává ho k neplodné ženě. Neplodnost představovala pro 

ženy ve starém Izraeli vždy velké trápení. Vnímaly to jako hanbu, potupu, jako znamení, že s nimi není něco 

v pořádku. Vždyť množství synů a dcer bylo pro všechny důkazem Božího požehnání a přízně. Kde žena děti mít 

nemohla, cítila se zavržená společností, a ještě hůře, nějak zapomenutá samotným Hospodinem. Proč ovšem prorok 

přirovnává k neplodné ženě celý Izrael? Bylo to ale trefné přirovnání, protože Izrael se v té době, o které prorok 

mluví, nachází ve velmi těžké a životně ohrožující situaci. Byl Božím soudem pro své hříchy a modlářství vyhnán ze 

své země až do daleké Babylonie. Byl násilně vyrván ze své země a přesazen do naprosto cizího, neznámého 

prostředí. Babyloňané neprováděli genocidu, že by podrobené národy vyhlazovali. Ale prováděli jakousi „genocidu 

ducha“, stěhovali celé národy tisíce kilometrů daleko, a věřili, že zde národy ztratí svou svébytnost, své kořeny, své 

sebevědomí a stanou se poddajnými, poslušnými a ovladatelnými. Národ hrdý na svou zem, na své tradice, na svou 

historii je národem sveřepým a silným. Národ vyrvaný z kořenů, národ morálně zdecimovaný, je snáze ovladatelný. 

A o to šlo i Babyloňanům, když zničili Jeruzalém (svaté město Židů), když zničili chrám (duchovní centrum Židů) a 

když odvlekli Izrael do zajetí. Zde, rozptýlen mezi národy, přemýšlí pozůstatky Izraele o své budoucnosti. A nutno 

říci, že pro ně ta budoucnost byla velmi nejasná a nejistá. Nejen sám fakt, že jsou vykořeněni, ale také vědomí, že je 

to kvůli jejich hříchům. Pokud by byli nespravedlivě napadeni cizími vojsky, mohli volat k Bohu. Ale co tehdy, když 

sám příchod babylonských vojsk byl Božím dopuštěním, Božím soudem? Kam či ke komu se utéct, kde hledat naději, 

když Bůh sám nás vydal v plen?  

 Izrael jako neplodná žena. Hospodin si kdysi tento lid vyvolil a povolal. Učinil jej svým lidem a sám se mu 

stal Bohem blízkým a věrným. Izrael měl tedy z Božího milosrdenství ohromný potenciál. Měl se rozrůstat a dokonce 

se stát požehnáním i pro okolní pohanské národy, které vězely hluboko v modlářství, často krutém a nemilosrdném. 

Skrze Izrael měly i ostatní národy poznávat skutečného Boha. Nyní je ovšem Izrael v situaci, kterou prorok 

přirovnává k neplodné ženě. Poslání Izraele bylo zmařeno. Sám jej zmařil svým hříchem. Je tím velmi názorně 

ukázáno, že tam, kde se člověk vzdálí Bohu, tam se vkrádá všelijaká neplodnost, prázdnota a marnost. Něco 

podstatného se ze života vytrácí, i kdyby člověk mnohé zažil, užil a vykonal. Izrael v Babyloně sice žije, ale je to 

život velmi vzdálený tomu, jak ho Bůh pro svůj lid zamýšlel. „U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve 

vzpomínkách na Sijón“, vyznává truchlivě jeden ze žalmů (137). Ten motiv „neplodnosti“, prázdnoty života se 

v Bibli vrací častěji. Marnost nad marnost a nic než marnost, píše životem ošlehaný mudrc zvaný Kazatel (Kaz 1,2), 

ap. Petr mluví zase o „prázdnotě života, jak jsme jej přejali od otců“ (1Pe 1,18-19). Člověk odcizený Bohu v hloubi 

duše ví o této marnosti a prázdnotě, byť se ji snaží navenek nepřiznat nebo překřičet honbou za vším možným. Tak 

Izrael jako neplodná žena, jako lid odcizený svému Bohu a svým kořenům. Neplodný lid je odsouzen k zániku. Není-

li plodnost, není zde ani žádné pokračování, žádná naděje. 

 

Plesej, neplodná 

Tato žena ovšem z úst proroka slyší novou výzvu: „Plésej! … Zvučně plesej a výskej!“ (v. 1). Motivem neplodnosti 

náhle prosvítá motiv radosti. Bůh podobně jako u Sáry, Rebeky, Ráchel a dalších neplodných žen, dává i svému lidu 

Izraeli jako celku novou zkušenost se svou mocí a se svým milosrdenstvím: „Synů osamělé bude více než synů 

provdané, praví Hospodin“ (v. 1). Neplodná, opuštěná a zavržená má přece ještě budoucnost. Ta budoucnost 

nevychází z jejích možností a sil. Je darem nezasloužené Boží přízně. Neplodná bude mít syny! Bude to div, zázrak, 

podivuhodný děj Boží moci a milosrdenství. Prorok používá krásné obrazy obnovy lidu Izraele: „Rozšiř místo ve 

svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. 

Rozmůžeš se napravo i nalevo…“ (v. 2-3). Je třeba rozšířit místo ve stanu! Bude v něm těsno. O Izraeli v zajetí se 

často hovoří jako o „pozůstatcích“, prostě jako o něčem malém, nepočetném. Izrael možná v zajetí myslel i na svůj 

zánik. Jsme zdecimováni, vyrváni, rozmetáni mezi pohany. Reálně nám hrozí postupný zánik. Ale Hospodin s nimi 

najednou hovoří o tom, že je třeba rozšířit místa ve stanu. Izrael bude obnoven, opět se rozmnoží a přijdou na něj ty 

radostné problémy, které si přeje asi i každé společenství církve – aby nám to tu bylo malé, abychom měli starost, že 

už se sem nevejdeme. Hospodin skrze proroka povzbudil svůj lid nejen tím, že nezanikne, ale že se opět obnoví a 

rozšíří. Pro lid pochybující o svém bytí a nebytí je to velmi radostný výhled. Pán Bůh s námi ještě neskončil. Přes 

všechnu hrůzu svých soudů nás neopustil. Přináší novou naději. Neplodná se zaraduje, bude mít množství synů. To 

vše je možné jen díky Božímu milosrdenství. Bůh, který svůj lid soudí, je zároveň i Bohem, který se nad ním 

smilovává.  

 



Já jsem tvým manželem 

A tak se zde může objevit další nadějný motiv – motiv Boha jako manžela. Bůh je zde představen jako manžel, který 

nedokáže zapomenout na ženu, kterou pro její nevěrnost od sebe odvrhl: „Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, 

Hospodin zástupů - to jméno má; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá. Hospodin tě totiž 

zavolá zpátky jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh“ 

(v. 5-6 /B21/). Bible vícekrát používá obrazy z rodinného života, aby přiblížila, jak je tomu mezi Bohem a člověkem. 

Ježíš hovořil nejčastěji o Bohu jako o Otci. Proroci zase vícekrát užívají obrazu manželského soužití. Hospodin jako 

manžel, Izrael jako manželka. V Novém zákoně je toho obdobou obraz Krista jako ženicha a církve jako jeho nevěsty. 

Chce se tím prostě vyjádřit velmi blízký, ba intimní vztah Boha s člověkem, s jeho lidem. Bůh chce být člověku tak 

blízko, jako jsou si muž a žena. Modlářství Izraele bylo pak obrazně popisováno jako nevěra manželky svému muži. 

Izrael chodil za jinými bohy a proroci tu neváhali užívat i velmi silného výraziva – Izrael „smilnil, cizoložil“ s jinými 

bohy. Svému Bohu byl nevěrný. A Hospodin svůj nevěrný lid od sebe odvrhl.  

Ale přesto se k němu vrací v novém milosrdenství. Otevírá možnost návratu, obnovy, znovuzrození rozbitého 

vztahu. Jiný z proroků, Jeremjáš, řekl: „Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok 

Hospodinův“ (Jr 31,32). I přes nevěrnost lidu, i přes to, že oni opustili mě, jsem já neopustil je. Zůstal jsem a zůstávám 

jejich manželem. Jen to umožňuje záchranu a obnovu Izraele. Boží nepochopitelná věrnost a láska: „Na maličký 

okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na 

okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel“ (v. 7-

8). Je to úžasně dramatické, jak je tu popsán Hospodinův vnitřní zápas o Izrael. Hospodin ve spravedlivém rozlícení 

opouští svůj lid, vydává ho do rukou nepřátel. Ale přece nakonec Hospodinovu spravedlnost přemáhá jeho láska, 

lítost, slitování a soucit. Je tam zajímavé a výstižné slovo: „na okamžik“. Na okamžik jsem tě opustil … na okamžik 

jsem před tebou skryl svou tvář. A jako protiváha k tomu zní: Ale shromáždím tě znovu v převelikém slitování … ve 

věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval. Protiváha „na okamžik“ a „věčně“. Na okamžik jsem se od tebe 

odvrátil, ale na věky se nad tebou slituji. Naplňuje se zde Jakubovo: „Milosrdenství vítězí nad soudem“. U Pána Boha 

jistě. I u nás by to mělo být takové.  

 

Smlouva pokoje 

Závěr našeho textu patří právě onomu „navěky“. Pán Bůh se rozhoduje k něčemu podobnému jako za časů Noeho, 

kdy se zavázal, že už nikdy nepřipustí tak velkou potopu. A nyní i svému lidu Izraeli říká: „Právě tak jsem se přísežně 

odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe 

neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník“ (v. 9-10). Pán Bůh zde tvoří něco 

nového, něco nepohnutelného, něco, co už od Izraele neustoupí. A to je Boží pokoj a milosrdenství. Smlouva mého 

pokoje se nepohne. Pán Bůh uzavíral s jednotlivci i s Izraelem smlouvy. Sklonil se k nim tak, že on, Pán, se 

dobrovolně uvázal do smlouvy s nimi. A on je (na rozdíl od nás lidí) svým smlouvám věrný. Vždy věrný. Nezapomíná 

na ně, rozpomíná se na ně. Zde vyhlašuje svému lidu smlouvu pokoje. Dar Božího pokoje, dar Boží blízkosti, lásky 

a slitování, tu bude stále.  

 Když takto přemýšlíme o starém Izraeli, nemůžeme nezmínit, že plnost všech těch dějů Božích, jak je ve SZ 

vidíme, dochází naplnění v příběhu Kristově a skrze víru v něho i v našem životě. Celé dějiny jsou v Božím pohledu 

dějinami lidského odcizení se Bohu a Božího zápasu o člověka. Ve SZ to vidíme především na Izraeli. V Kristu se 

tento zápas zjevně otevírá vůči celému světu. Bohu odcizený člověk existuje v silovém poli marnosti, prázdnoty, 

neplodnosti. Tu si umí více či méně přiznat, ale ona tu je stále nějakým způsobem přítomna. Zvláště smutné to bylo 

v případě, kdy se i Boží lid, který o Bohu mnohé věděl a měl s ním mnohé zkušenosti, Bohu odcizil. Ale v Ježíši 

Kristu Bůh činí most, který může uzdravit jakékoliv odcizení. Vždyť v Kristu usmířil Bůh svět se sebou a vyhlásil 

nám, lidem, tu věčnou smlouvu pokoje, milosti, odpuštění a věčného života. V něm Bůh v plnosti proměnil soud 

v milost. Kristus snášel trestání pro náš pokoj, nesl náš hřích, naše „odcizení“, aby prázdnotu a marnost mohla naplnit 

Boží blízkost. A také tuto smlouvu pokoje, kterou s námi Bůh uzavřel v Kristu (a kterou si připomínáme při každé 

večeři Páně) učinil Bůh smlouvou věčnou. Každý člověk, v každé době může u Krista najít pokoj, smíření a blízkost. 

Novou plnost namísto prázdnoty, nový smysl namísto marnosti, novou blízkost namísto odcizení, nový život namísto 

neplodnosti.  

A tak také dnes jsme zváni, abychom učinili nový krok směrem k Ježíši. Pro někoho možná poprvé, pro 

jiného možná nově, protože i život věřícího může naplnit všelijaká neplodnost a marnost. Povzbuzením na cestě ke 

Kristu nám mohou být třeba slova našeho dnešního textu: „I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje 

milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“ AMEN 

 

Neděle 6.11.2016, Sbor CB Praha 3, Michal Žemlička 


