
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 6. 

VEĽKÉ SVETLO (8,22–10,34) 

 

Situácia 

Asýrčania prišli a spustošili Severné Izraelské kráľovstvo. Achaz sa zachránil – ale nie 
nadlho. Asýrsku pomoc musel aj tak tvrdo zaplatiť. 

 

Ľud krá čajúci v temnotách…  (8,22–9,6) 

Proroctvo sa začína ešte v závere 8. kapitoly (pôvodne takto Izaiáš rozdelený nebol, na 
to treba pamätať). 

• GALILEA POHANOV  – „Přímoří, Zajordání i Galilea, v níž sídlily kmeny 
Zabulón a Neftalí, byly kraji, které byly odedávna obývány také mnohými 
příslušníky cizích pronárodů a tedy podrobeny cizím vlivům (srov. lKr 9,11). Po 
odvedení velké části domácího obyvatelstva do zajetí je dal asyrský král osídlit 
novými přistěhovalci (2Kr 17). Země byla pokořena a zahalena temnotou 
modlářství. Prorok zvěstuje obrat od ponížení a potupy k cti, ze tmy k světlu, od 
zármutku k radosti, z otroctví ke svobodě, od válek k míru a pokoji.“ (VSZ) 

• TEMNOTA  – „vystihuje nejen úděl zajatců a těch, kteří po asyrské okupaci 
zůstali v zemi, ale i vládu modlářství a hříchu. Někteří ze zajatců bývali dokonce 
oslepováni (srov. 2Kr 25,7). Ale nebyla to jen temnota způsobená ztrátou zraku, 
která na zajatce doléhala. Působily ji hrozné útrapy deportace, bída, usazení v 
cizí, pohanské krajině, kde bylo stále nebezpečí ztráty víry i života. Temnota 
poroby, nejistoty, bídy a hladu svírala také pozůstalé v zemi. Tak obojí vlastně žili 
,v zemi šeré smrti', v nebezpečí zániku a záhuby. Takové jsou důsledky modlářství 
a hříchu (srov. R 6,23).“ (VSZ) 

• MRÁKAVY UNIKNÚ ! – je to posolstvo veľkej nádeje! 

 
  



MESIÁŠSKE PROROCTVO 

• AKO V DŇOCH MADIÁNU  – keď Boh vyslobodil Izrael od nájazdov 
Madiánčanov prostredníctvom sudcu Gedeona – jeho boj je legendárny a je 
ilustráciou boja, v ktorom sila nepochádza od ľudí, ale od Boha. To je dôležité aj 
pre pochopenie nasledovného proroctva. 

• KRÁĽ – „Osvobození a radost lidu jsou spojeny s narozením syna a budoucího 
krále. V něm se skloní ke svému lidu sám svrchovaný Bůh. V 7,14 ohlašoval 
prorok jeho početí a narození, nyní jej představuje jako vládce a charakterizuje 
jej tituly, které mu budou dány. Snad už v označení ,dítě' je naznačeno, že nebude 
vládnout násilím, ale láskou.“ (VSZ) 

• VÝPOČET TITULOV  – „Při intronizaci krále v Egyptě byl nový král 
pozdravován (vyvoláván) mnohoslibujícími tituly, do kterých byla vložena jeho 
oslava a očekávání lidu. Těchto titulů bývalo pět. Není vyloučeno, že v prorockém 
výroku je polemika proti falešnému očekávání egyptského typu a prohlášení, kdo 
je pravý vysvoboditel a zachránce lidu.“ (VSZ) 

o  ZÁZRA ČNÝ RADCA  – „Slovo .divuplný' ukazuje k Božím divům 
konaným pro lid (srov. Ž 77,15). Vladař nadaný Boží mocí a moudrostí 
bude svému lidu oporou, bude jej učit cestě spasení, přispěchá mu na 
pomoc v nouzi a v nebezpečí (srov. Př 8,14).“ (VSZ) 

o  MOCNÝ BOH  –  
� Tu sa preklady rôznia. „Mocný Boh“ prekladajú Kralickí, Nová 

Jeruzalemská Biblia, Kompletná židovská Biblia (mesiánsky 
preklad). Noapak, Český ekumenický preklad prekladá „Božský 
bohatier“. Dôvodom odchýlky v českom preklade je asi 
presvedčenie, že Židia by isto nemysleli v tomto texte Boha ako 
takého. Na druhej strane: Je to proroctvo, nie? A potom: Čo je to, 
v kontexte viery Starého zákona, „Božský“ bohatier…? 

� V pôvodine je použitý text „el gibbor“. „el“ = Boh; „gibbor“ = 
hrdina, bohatier. Doslovný preklad teda znie „Boh hrdina“ v zmysle 
mocného bojovníka, bohatiera. 

o  VEČNÝ OTEC – resp. „Otec večnosti“. „,Otec věčnosti' vyjadřuje nejen 
jeho stálý otcovský vztah k lidu a péči o něj, ale i směr, kterým svůj lid 
povede: od časnosti k věčnosti.“ (VSZ).  

� „Večný otec“ prekladá väčšina prekladov okrem českých 
Kralického a Ekumenického. Tí prekladajú „Otec večnosti“ – čo je 
ešte zaujímavejšie vyjadrenie. Pretože, striktne vzaté: Kto môže byť 
okrem Boha otcom samotnej večnosti? 



� V pôvodine titul znie „abi-ad“ . „abi, ab“ znamená otca, „ad“ 
znamená niečo, čo trvá až do samého konca, následne sa ním 
označuje aj večnosť. 

o  KNIEŽA POKOJA  – „[hebr. šálom, řecky eiréné] v bibli neznamená 
jen a především to, co my označujeme výrazem mír, po případě doba 
míru, tedy opak války, ukončení války, ač i v tomto významu se toto slovo v 
bibli vyskytuje [Sd 4,17; 1Kr 4,24; 5,12; 2Kr 20,19, kde se myslí na 
ustálenost poměrů; Kaz 3,8; snad také Sk 24,3]. Hebr. Šálôm, šálém 
znamená neporušenost, celost [na př. o závaží Dt 25,15, o kameni Dt 
27,6], dokonalost [na př. o mzdě Rt 2,12], něco dokončeného [1Kr 9,25], 
úplného. P. může tedy míti význam hmotného blahobytu [Jb 5,19-26; Ž 
37,11; Za 8,12], spokojenosti [sr. Sd 19,20; sr. Ž 4,9; Iz 55,12], štěstí [tak 
překládají Kral. hebr. šálom v Ž 73,3, sr. Iz 48,22], zdraví [Ž 38,4; Iz 
57,18n], síly a zabezpečenosti [Sd 6,23; Dn 10,19], dlouhého života [Gn 
15,15], úspěchu v podnikání [Sd 18,5n; 1S 1,17], vítězství ve válce [Sd 
8,9; 1Kr 22,27n] a pod. P. je opakem zlého [Ž 28,3; Př 12,20]“ (NBS) 

o „Zvláště velcí proroci spojovali p., spásu, spravedlnost a soud v jeden 
celek. Panství, jež zřídí Bůh sám anebo prostřednictvím svého Mesiáše, 
bude panstvím p-e [Iz 2, 2-4; 9,6n; Mi 5,4n; Ag 2,7-10; Za 9,9n], jež přijde 
k dobru i okolním národům [Iz 53,5]. Bude to návrat rajského stavu [Iz 
65,25; Ez 34, 25- 28].“ (NBS) 

•  POKOJ BEZ KONCA  – hebr. „en kes“, „en“ = nič, „kes“ = koniec. Pokoj bez 
konca – to už je onen ŠABAT, skutočný a opravdivý na konci vekov: „Posláním 
člověka je žít v obecenství se Stvořitelem. Když se člověk svou vzpourou o toto 
obecenství připravil, věrný Bůh mu dal aspoň ,den odpočinku', který by mu stále 
připomínal to, co ztratil.“ (Miloš Bič) – a čo sa mu jedného dňa vráti späť! 

PARALELNÉ PROROCTVO: 

5 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať 
múdro, v krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť.  6 Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael 
bude bývať v bezpečí. A toto je meno, ktorým ho budú volať: “Pán je naša spravodlivosť.”  7 Preto, 
hľa, prídu dni - hovorí Pán, že už nebudú vravieť: “Ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z 
egyptskej krajiny,”  8 ale: “Ako žije Pán, ktorý vyviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej 
krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal,” i vrátia sa do vlastnej krajiny." 

(Jer 23:5-8 SSV) 

Nám, hľadiacim na text z hľadiska Nového Zákona, je text jasný a zjavný. 
Neprekvapuje, že Izaiáš je pokladaný za „starozákonného evanjelistu“… 
  



DO PRAXE: 

Prečo práve tieto tituly? 

• RADCA 
• MOCNÝ 
• OTEC 
• POKOJ 

Z pohľadu Nového zákona to dáva zaujímavú schému spásy: 

• MOCNÝ (BOH) � UVERIŤ MU. Má moc zachrániť a spasiť nás. Dá sa na 
Neho spoľahnúť, dá sa Mu veriť – pretože je to sám Boh: „Ja im dávam večný 
život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich 
dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. (Joh 10:28-
29 SSV)“ 

• RADCA � DAŤ SA NÍM VIESŤ. Je Učiteľ – a my UČENÍCI : „Vy sa 
nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 
(Mat 23:8 SSV)“ 

• OTEC � STAŤ SA SYNMI . Cieľom učeníctva je adoptívne synovstvo, 
zbožštenie, byť ako Boh, byť synom (dcérou) Boha: „Napodobňujte Boha ako 
milované deti (Eph 5:1 SSV)“ 

• (KNIEŽA) POKOJA � NECHAŤ SA VOVIESŤ do tohto pokoja. O tom sú 
predchádzajúce tri body: „2 Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im. Ale 
im počuté slovo neosožilo, lebo sa nespojili vierou s tými, ktorí ho počuli. 3 A do 
pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: "Ako som v svojom hneve 
prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!", hoci je dielo dokončené od stvorenia 
sveta. (Heb 4:2-3 SSV)“ 

Kľúčové pojmy: Viera vedie k učeníctvu, učeníctvo učí synovstvu, synovstvo je 
bránou k spáse – nakoľko charakterizujú naše kresťanstvo? 

 

Opakujúce sa témy… (9,7–10,4) 

• 9,12: TREST je následok, vyzývajúci na obrátenie – ale Izrael nedbal a preto 
trest nepominie. 

• 10,1: PODSTATA HRIECHU – je ním nespravodlivosť. 
o  POHANIA BOHOV UCTIEVALI . 
o  IZRAELITI ale mali ZMLUVU . Nebolo to uctievanie nevyspytateľného 

Boha, pred ktorým by sa plazili po zemi. Bol to zmluvný vzťah priateľstva 
a partnerstva. 

� Ako taký ho charakterizoval pojem SPRAVODLIVOSTI . 
� JEJ PORUŠENIE – v každom ohľade, vo vzťahu k Bohu, či vo 

vzťahu k ľuďom, bolo rovnakým zločínom. 



� NEPREKVAPUJE PRETO, že Boh „trestá“ Izrael nie za kultické 
nedostatky (a že ich tam bolo!), ale prioritne za nespravodlivosť 
v medziľudských vzťahoch! 

• 10,5: BEDA ASÝRSKU – padne aj ono, pretože: 
o  Namiesto vnímania seba v rámci PRÍBEHU, ktorý sa odohráva vo 

vzťahoch Boh – svet, chápe seba izolovane. 
o  Hrá svoju úlohu v Príbehu – ale nevie ju hrať dokonale.  
o  Opíja ho vlastné velikášstvo, zaslepuje ho. 
o  Táto fatálna nezalosť „kontextu“ ho nakoniec zničí… 

 

DO PRAXE: 

PRÍBEH… Hovoríme mu aj „dejiny spásy“, „ekonómia spásy“ a podobne. 

Celý Starý Zákon (a do veľkej miery aj Nový) je príbehom.  

Nie encyklopédiou, ani nejakým kompendiom, plným doslovných a striktných 
definícií (ako k tomu niekedy pristupujú evanjelici).  

Je KRONIKOU PRÍBEHU Boha a ľudí! 

Asýrsko, Izrael, Júdsko, králi,… všetci majú problém len preto, že nepochopili svoje 
miesto a úlohu v tomto Príbehu. Príbeh je ako valiaci sa prúd – a oni s ním zápasia 
namiesto toho, aby sa spojili s jeho silou a konali veľké činy! Ich boj a zápas ich tak 
namiesto víťazstva vedie k pohrome, na ktorú prorok márne poukazuje! 

„ 13 Lebo hovorí: "Silou svojej ruky som to urobil a svojou múdrosťou, lebo som 
rozumný; odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som 
zvrhol tých, čo sedeli na tróne.  14 Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a 
ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krídlom 
strepotal a ústa otvoril a spišťal."  15 Či sa môže vypínať sekera nad toho, čo ňou hýbe? 
Či sa môže vyvyšovať píla nad toho, kto ju ťahá? Akoby prút hýbal tými, čo ho dvíhajú, 
akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom.  16 Preto pošle Pán, Vládca zástupov, 
na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň.  (Isa 10:13-
16 SSV)“ 

 

NÁŠ PRÍBEH: 

„Vždy som cítil, že život je predovšetkým príbeh - nuž a keď existuje príbeh, existuje aj 
jeho rozprávač.“  

G. K. Chesterton 

„Pri pozornejšom skúmaní zistíte, že život je príbeh. Život nie je matematický problém. 
Odohráva sa ako príbeh, jedna príhoda za druhou. Tu sa stretávame s problémom. 
Väčšine z nás sa život javí ako film, ktorý sme začali pozerať trištvrte hodiny po jeho 
začatí. Zrejme sa práve odohráva niečo dôležité... možno. Chcem tým povedať, že v 
živote sa odohrávajú pekné udalosti, niekedy nádherné. Stretnete niekoho, zaľúbite sa. 



Prichádzate na to, že práca, ktorú robíte, vás napĺňa. No odohrávajú sa aj smutné 
udalosti. Prestávate milovať alebo sa stráca láska toho druhého. V práci sa necítite 
dobre, trpíte. Všetko sa začína podobať nekonečnej rutine. Ak má život zmysel, prečo sú 
naše dni také chaotické? Prečo sa zdá byť dráma, do ktorej sme boli vrhnutí, niekde 
uprostred deja? Svet stratil svoj príbeh. Aj to, ako sa to udialo, je príbehom, na ktorý 
však v tejto chvíli nemáme priestor. No najnovšia kapitola tohto príbehu súvisí s 
modernou dobou a s tým, ako ľudstvo očakávalo od vedy vyriešenie tajomstva života. 
Neil Postman skomentoval vedecký názor takto: „Veda v konečnom dôsledku nedáva 
odpovede, ktoré mnoho ľudí očakáva. Jej príbeh stvorenia a konca je prinajmenšom 
neuspokojivý. Na otázku: „Ako sa to všetko začalo?" veda odpovedá: „Pravdepodobne 
náhodou. " Na otázku: „Ako sa to skončí?" veda odpovedá: „Pravdepodobne 
náhodou." No pre mnohých ľudí nemá cenu žiť život postavený na náhode.“ … Môžeme 
odhaliť svoj Príbeh. Možno nie úplne presne, možno nebudem poznať každý detail, 
ktorý by sme chceli vidieť, no určite v ňom budeme mať jasnejšie ako doteraz. 
Kresťanstvo tvrdí, že nám ho dáva. Nie však kresťanstvo, ktoré sa zameriava na 
„zbožné navštevovanie chrámu" a „dobré správanie". Nie kresťanstvo tých, ktorí sú 
presvedčení, že sú svätejší ako farizeji, plní dogmatizmu. Ani iné náboženstvo, vďaka 
Bohu. Toto nie je kresťanstvo. Áno, viem, že presne to si väčšina ľudí vrátane väčšiny 
kresťanov o kresťanstve myslí. Mýlia sa. Kresťanstvo znamená viac. Oveľa viac. 
Kresťanstvo je presne to, po čom mnohí z vás celý život túžia. Veľký príbeh. Epos. 
Niečo ukryté v dávnej minulosti. Odhaľujúce sa nebezpečenstvo. Niečo, čo v budúcnosti 
čaká len na nás, aby sme to objavili. Veľmi dôležitá rola, ktorú musíme zohrať práve 
my. Skutočné kresťanstvo hovorí, že existuje Autor, ktorý je dobrý; je pôvodcom 
všetkého dobrého, krásneho a pravdivého, pretože od neho to všetko pochádza. Hovorí, 
že do nás vložil srdce plné túžob, pretože nás stvoril, aby sme žili vo Veľkom príbehu. 
Varuje nás, že pravda je neustále ohrozená prekrúcaním, kazením, kradnutím, pretože 
v Príbehu je aj Zloduch, ktorý nenávidí naše srdce a chce ho zničiť. Kresťanstvo nás 
pozýva, aby sme sa stali súčasťou príbehu, ktorý je skutočnejší a hlbší ako hociktorý 
iný príbeh, a uisťuje nás, že práve v ňom nájdeme zmysel svojho života.“ 

(John Eldredge) 

• Poznáte, o čom je dnes Boží príbeh? 
• Vieme, akú kapitolu z neho práve prežívame a o čom táto kapitola je? 
• Aké je Vaše miesto v tomto príbehu? 

o  Farnosti? 
o  Tohto stretka? 
o  Vás osobne? 

• ČO ZNAMENÁ by ť súčasťou Príbehu? 
• Jestvuje VZŤAH medzi SYNOVSTVOM a účasťou v PRÍBEHU? 
• SME na tomto mieste? Hráme svoju „rolu“ v Príbehu? 

 


