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„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a 
jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za 
chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše 
duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!“  (Iz 55,1-5)  
    Dnešní biblický text nám může připomínat reklamní slogan. Reklama není totiž vůbec nic 
nového. Historikové se shodují, že první reklamní sdělení vytesali okolo roku 2000 před 
Kristem staří Egypťané. Už v antice a starověkém Římě řemeslníci a obchodníci vystavovali 
výrobky a zboží před svými dílnami a stánky a hlasitě je vychvalovali. V roce 1472 se objevila 

v Anglii první tištěná reklama: byla to reklama na modlitební knížku😊.  A v roce 1882 byla 
na newyorském Times Square rozsvícena první světelná reklama. Zkusme si tedy představit 
atmosféru orientální tržnice a to pokřikování jednoho přes druhého…  

1.  Zvláštní pozvání 
    Pán Bůh svěřil proroku Izajášovi úžasné poselství  a vedl ho  k tomu, aby je vyjádřil dost 
neobvyklou formou. A tak je z toho naléhavé a verbující volání „pojďte, kupujte, jezte“, které 
judští vyhnanci v Babylóně slyší a které hodně připomíná nabízení zboží na trhu. Tím voláním 
dává Pán Bůh najevo, jak moc mu na Jeho lidech záleží! Podle toho, co slyšíme, se zdá, že se 
nemají vůbec dobře. Skoro to vypadá, že žijí na hranici životního minima! Trpí žízní a za těžce 
vydělané peníze nedostanou na černém trhu ani pořádný chleba! 
    Kromě toho judští vyhnanci prožívají v daleké cizině opuštěnost od Boha a nevědí, co si 
mají o tom myslet. V exilu nejsou náhodou, je to trest za jejich neposlušnost. Jenže ono to 
trvá už 50 let a stále to nevypadá, že to skončí. – Do situace existenční i duchovní nouze 
přichází Boží volání, které má věřící povzbudit k nové důvěře v Boha.  Prorok Izajáš opakuje 
dobrou zprávu o tom, že Pán Bůh na ně nezapomněl a že jim pomůže. - Poselství o tom, že 
Bůh připravuje návrat ze zajetí, že se blíží konec trápení, začíná už ve 40. kapitole Izajášovy 
knihy. Pán Bůh povzbuzuje své vyvolené opakovaným „neboj se“, připomíná jejich vyvolení a 
své sliby. Slovy proroka Izajáše na to navazuje a volá věřící k tomu, aby se zvedli, vrátili 
k Němu a nechali se obdarovat. Biblický text vzbuzuje dojem, že se jedná o zlepšení životních 
podmínek, když se mluví o vodě a chlebu. Ovšem zkušenost nedostatku je vlastně určitým 
podobenstvím pro to, co judští prožívají také v duchovním životě, ve vztahu k Bohu. Pán Bůh 
zde s nimi mluví o nové kvalitě duchovního života, o plnosti, kterou jim chce dát. 

2.  Život nové kvality 
    Pán Bůh volá naléhavě svou církev k naplněnému životu a Jeho pozvání je velmi zajímavé! 
To se nedá přeslechnout ani odmítnout: Pán Bůh dává své dary  zdarma. Jsou pro všechny, 
také pro ty, kdo jsou „bez peněz“. V obchodě a na trhu máme bez peněz smůlu. Před Bohem, 
v Božím světě je to naopak: Boží dary dostáváme opravdu zdarma. Takový je dokonce  
princip Božího království! K Pánu Bohu můžeme přijít s prázdnýma rukama, On si neklade 
žádné podmínky! Boží dary si nemohu zasloužit, nic nemohu udělat pro to, aby mě Pán Bůh 
začal milovat. On s tím přišel sám…. 
    Pán Bůh se jako první rozhodl pro člověka, ve své lásce si povolal k životu Izrael jako svůj 
lid a znovu se o něj uchází. Na pozadí příběhu Izraele si uvědomujeme, že Pánu Bohu záleželo 
nejen kdysi na Izraeli, ale že miluje celý svět. Tak to přibližuje příběh Božího Syna Ježíše, 
který svou smrtí zachraňuje každého člověka. V dobré zprávě  evangelia slyšíme podobné 
výzvy jako u Izajáše. Evangelium  – to je jedno velké pozvání k víře a k novému životu. Bůh 
zve všechny, zve také unavené a přesycené křesťany, aby přišli k Němu a nechali se 
obdarovat. Připomíná tím, že jsme všichni plně závislí na Něm a Jeho milosti. Jedině Bůh 



dokáže uspokojit žízeň po plném životě, po lásce, po pokoji, po naději. Bůh ukazuje judským, 
že se pachtí a honí za něčím, co nepřináší radost, co neuspokojí. Obdobně platí pro jakoukoli 
dobu, že NIC nemůže nahradit PLNOST, která je od Boha. A lidé, i věřící lidé, to tak často 
zkoušejí! Svým naléhavým pozváním volá Bůh k sobě  věřící a chce, aby Mu znovu důvěřovali. 

3.  Návrat k životu s Bohem 
    Izajášovo poselství je předně slovem pro věřící. Je to pozvání pro ty, kteří o Pánu Bohu 
vědí, kteří ho znají. Je to prorocké slovo pro církev, která trpí pocity křivdy a opuštěnosti od 
Boha, protože se nemá dobře. Je to Boží slovo k věřícím, kteří už (podobně jako judští) od 
Boha moc nečekají, protože jsou se svou vírou v koncích. Prožili zklamání, prošli těžkou 
životní zkouškou a odnesli si z toho na duši „šrámy“.  Přestali věřit, doufat a cokoliv čekat.  
Co se dá v takové situaci dělat? Podívejme se do biblického textu, tam najdeme ještě jednu 
důležitou výzvu. „Poslechněte mně, nakloňte ucho a slyšte!“ To je vlastně to klíčové a 
důležité!  Od poloviny 2.v. je jasné, oč Pánu Bohu jde. V Jeho pozvání nejde o nic menšího 
než o duchovní život, o osobní vztah věřících k Němu. Poslušnost Božích rad přináší 
požehnání, vede k plnosti života. Slovo od Boha dává pravý život. To jsou důrazy, které 
slyšíme také od Pána Ježíše. Jeho podobenství o rozsévači, podobenství o 2 stavitelích a další 
výroky připomínají, jak je pro osobní život důležité Boží slovo a život podle něho. 

4.  Boží pozvání k plnosti života 
   V Bibli slyšíme pozvání k životu v plnosti opakovaně. Ježíšovo slovo „Pojďte ke mně všichni, 
kdo se namáháte a jste obtížení břemeny“ známe moc dobře…Na podobné téma mluví Pán 
Ježíš jindy se samařskou ženou, s bohatým mužem a s dalšími lidmi. V jednom svém kázání 
volá: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, „proudy živé vody poplynou 
z jeho nitra, jak praví Písmo“ (J 7, 37.38). Připomíná tím, že k životu pravé hloubky se bez 
Něho nedostaneme. Jinými slovy říká totéž, co Izajáš kdysi: zdroj plnosti života je v Bohu a 
cestou k němu víra. 
Nakonec si můžeme připomenout, že známým a velmi srozumitelným  obrazem, který Bible 
používá pro společenství člověka s Bohem, je obraz hostiny. Kolikrát se o tom v Bibli píše! Jak 
rád mluví Pán Ježíš o hostině, když chce přiblížit tajemství a krásu Božího království! Také sv. 
Večeře Páně je předobrazem, který ukazuje do budoucnosti. Jestli si chceme nějak představit 
NEBE, pak si zkusme představit velkou, krásnou, slavnostní hostinu, plnou radosti a veselí.         
Ovšem Pán Bůh připravuje pro nás něco daleko většího, krásnějšího a radostnějšího!!! 
Pán Bůh připravil v Ježíši Kristu život pravé plnosti. Ta plnost není ani v blahobytu, ani předně 
v ochraně od všeho zlého ani ve splnění našich přání! Ta plnost je ve vztahu s  Bohem, 
v důvěře a lásce k Němu. Ta plnost je v plnosti Ducha. Potřebujeme se učit důvěřovat Bohu 
ve všem, co se děje, ve všem, co děláme,  také v životních zkouškách a bolesti. Vracejme se 
k Bohu, obnovujme svou víru, naslouchejme pokorně Božímu slovu. To je ta nejlepší cesta 
k životu, který pro nás Zachránce  a  Pán Ježíš Kristus má. Děkujme za to.  AMEN.                                       
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