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Rozdelenie kniha proroka Izaiáša

Fragment Izaiáša z Kumránu

Kniha má 66 kapitol a člení sa na tri časti.

1. časť
1. Úvod do celej knihy (hl. 1).
2. Proroctvá proti Júdsku a Jeruzalemu (hl. 2-12).
3. Proroctvá proti okolitým národom (hl. 13-23).
4. Izaiášova apokalypsa (hl. 24-27).
5. Proroctvá proti Južnému kráľovstvu a proroctvá o 
spáse (hl. 28-35).
6. Historický dodatok (hl. 36-39; porov. 2 Kr 18,13-
20,19).

2. časť
7. Proroctvá o Izraeli v s babylonskom zajatí; o jeho 
vyslobodení a o osloboditeľovi Kýrovi (hl. 40-48).
8. Proroctvá o návrate Izraela do Jeruzalema (hl. 49-55). 

3. časť
9. Prisľúbenia a napomenutia (hl. 56-57).
10. Príprava na blízku spásu (hl. 58-59).
11. Budúca sláva Siona (hl. 60-62).
12. Súd nad národmi a konečná spása (hl. 63-66).



Autorstvo kniha proroka Izaiáša

• V prvej časti (Izaiáš 1-39) hovorí o tom, ako Izaiáš
mával zjavenia o božej transcendencii a ostro vystupuje 
proti intrigám. Jediné, čo môže zachovať izraelský 
národ, je vernosť božiemu zákonu. Bojoval proti kráľovi 
Acházovi, ktorý obetoval syna bôžikom. Z jednej strany 
karhá, ale z druhej strany sľubuje, že príde dieťa, ktoré 
ich spasí, zachráni – Emanuel.
• Druhá časť (Izaiáš 40-55) bola napísaná ku koncu exilu 
(autorom je zrejme niekto iný, tzv. Deutero-Izaiáš). 
Opisuje ťažké obdobie, keď chcel potešiť izraelský 
národ a snažil sa odpovedať na otázky. Hlásal, že 
babylonské božstvá padnú. V tomto období badať 
príklon k univerzalizmu, Boh stvoril celý svet a je 
Pánom histórie. Keď dal kráľ Kýros Židom slobodu, 
začali uvažovať či to nie je Mesiáš. Ale Izaiáš vravel, že 
Mesiáš nebude bojovník ale pokorný služobník, ktorý 
ich obnoví z vnútra a dá život mnohým, čo Židia nikdy 
nepochopili.
• Autor tretej časti (Izaiáš 56-66) je anonymný prorok, 
(tzv. Trito-Izaiáš) ktorého spis pridali k Izaiášovi. Je proti 
pesimistom, dáva Židom znovu odvahu a hovorí, že 
príčinou prekážok je hriech. Vraví, že Boh čoskoro 
ustanoví nový svet, že Boh je otec, ktorý odpúšťa a je 
verný svojmu ľudu. Opisuje blaho Jeruzalemu aj 
obnovenie chrámu roku 515 pred Kr. za Nehemiáša a 
Ezdráša.
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príklon k univerzalizmu, Boh stvoril celý svet a je 
Pánom histórie. Keď dal kráľ Kýros Židom slobodu, 
začali uvažovať či to nie je Mesiáš. Ale Izaiáš vravel, že 
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(tzv. Trito-Izaiáš) ktorého spis pridali k Izaiášovi. Je proti 
pesimistom, dáva Židom znovu odvahu a hovorí, že 
príčinou prekážok je hriech. Vraví, že Boh čoskoro 
ustanoví nový svet, že Boh je otec, ktorý odpúšťa a je 
verný svojmu ľudu. Opisuje blaho Jeruzalemu aj 
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Kniha má 66 kapitol a člení sa na tri časti.

1. časť
1. Úvod do celej knihy (hl. 1).
2. Proroctvá proti /Júdsku a /"Jeruzalemu (hl. 2-12).
3. Proroctvá proti okolitým národom (hl. 13-23).
4. /Izaiášova apokalypsa (hl. 24-27).
5. Proroctvá proti /Južnému kráľovstvu a proroctvá o 
spáse (hl. 28-35).
6. Historický dodatok (hl. 36-39; pórov. 2 Kr 18,13-
20,19).

2. časť
7. Proroctvá o s Izraeli v s babylonskom zajatí; o jeho 
vyslobodení a o osloboditeľovi Kýrovi (hl. 40-48).
8. Proroctvá o návrate ŕ Izraela do Jeruzalema (hl. 49-
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3. časť
9. Prisľúbenia a napomenutia (hl. 56-57).
10. Príprava na blízku spásu (hl. 58-59).
11. Budúca sláva Siona (hl. 60-62).
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Tomu, že ide o rozličných autorov, nasvedčujú 
zrejmé rečové a obsahové rozdiely, ako aj odlišné 
historické pozadie, ktoré príslušné prorocké reči 
predpokladajú a na ktoré sa vzťahujú. 
Spomenuté tri zbierky však už v. 3.-2. stor. pred 
Kr. tvorili jediný prorocký spis v dnešnej forme, 
ako to dokazuje jeho grécky preklad v 
/Septuaginte a zvitok  Izaiáša objavený v 
/Qumráne (1QIs). 



HISTORICKÉ POZADIE

Aby sme 
pochopili knihu 
proroka Izaiáša, 
musíme sa 
vnoriť do 
historickej 
reality, ktorá v 
jeho dobe 
panovala.



Zaujatie Zasľúbenej zeme
Začneme zaujatím Zasľúbenej 
zeme, ako ho opisuje kniha 
Jozue.



Zaujatie Zasľúbenej zeme
Začneme zaujatím Zasľúbenej 
zeme, ako ho opisuje kniha 
Jozue.

Všimnime si oblasť, patriacu 
najväčšiemu z kmeňov, 
Júdovcom.

Tento stav, samozrejme, nebol 
okamžitý. V skutočnosti trvalo 
celkom dlhý čas, kým Izraeliti 
skutočne aj zaujali Zasľúbenú 
zem – ako to vidíme v knihe 
Sudcov.



Stav za Jozueho

Územie, ktoré už bolo 
obsadené.

Územie, ktoré ešte len bolo 
treba dobyť.

(c. 1 400 pr. Kr.)



Stav za Saula

Územie, ktoré patrilo do 
Saulovej ríše.

(c. 1 050 pr. Kr.)

Keď Samuel ustanovil Saula za 
prvého kráľa Izraela, skončila sa 
éra sudcov.
Izrael sa stal kráľovstvom, 
podľa vzoru okolitých štátov.



Po Saulovej smrti
(po 1 010 pr. Kr.)

4 Vtedy prišli mužovia Júdska a pomazali tam 
Dávida za kráľa nad domom Júdu. Keď Dávidovi 
oznámili, že obyvatelia Galaádskeho Jábesu
pochovali Šaula,
5 poslal Dávid poslov k obyvateľom Galaádskeho
Jábesu s odkazom: "Nech vás požehná Pán za to, že 
ste svojmu pánovi, Šaulovi, preukázali túto milosť a 
pochovali ste ho!
6 Preto nech teraz Pán preukáže milosť a vernosť 
vám! Ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože 
ste urobili túto vec.
7 Nuž majte teraz pevné ruky a buďte udatní! Veď 
váš pán, Šaul, zomrel a dom Júdu mňa pomazal za 
kráľa nad sebou."
8 Ale Nérov syn Abner, Šaulov vojvodca, vzal 
Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahanaimu
9 a ustanovil ho za kráľa nad Galaádom, nad 
Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad 
Benjamínom a nad celým Izraelom.
10 Šaulov syn Isboset bol štyridsaťročný, keď začal 
kraľovať nad Izraelom, a kraľoval dva roky. Ale dom 
Júdu bol za Dávidom.
(2Sam 2,4-10 SSV)

Júdsko – kráľ Dávid

Izrael – kráľ Isboset



Po Saulovej smrti
(po 1 010 pr. Kr.)

4 Vtedy prišli mužovia Júdska a pomazali tam 
Dávida za kráľa nad domom Júdu. Keď Dávidovi 
oznámili, že obyvatelia Galaádskeho Jábesu
pochovali Šaula,
5 poslal Dávid poslov k obyvateľom Galaádskeho
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pochovali ste ho!
6 Preto nech teraz Pán preukáže milosť a vernosť 
vám! Ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože 
ste urobili túto vec.
7 Nuž majte teraz pevné ruky a buďte udatní! Veď 
váš pán, Šaul, zomrel a dom Júdu mňa pomazal za 
kráľa nad sebou."
8 Ale Nérov syn Abner, Šaulov vojvodca, vzal 
Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahanaimu
9 a ustanovil ho za kráľa nad Galaádom, nad 
Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad 
Benjamínom a nad celým Izraelom.
10 Šaulov syn Isboset bol štyridsaťročný, keď začal 
kraľovať nad Izraelom, a kraľoval dva roky. Ale dom 
Júdu bol za Dávidom.
(2Sam 2,4-10 SSV)

Júdsko – kráľ Dávid

Izrael – kráľ Isboset

Už tu môžeme vidieť zárodok budúceho 
rozdelenia Izraelskej ríše!

Je príznačné, že hneď prvé „dočinenie“ oboch 
polovíc Ríše je krvavá bitka pri Gabaonskom

rybníku (kde mimochodom zvíťazilo Dávidovo 
vojsko)



Isbosetov pád
(po 1 008 pr. Kr.)

Vojna medzi Šaulovým domom a domom 
Dávidovým bola zdĺhavá. Dávidov dom pritom stále 
vzrastal, dom Šaulov stále upadal. (2Sam 3,1 SSV)

Nakoniec vojenský veliteľ Abner
opustil Isboseta – v podstate ho 
zradil. Svoju zradu ale nestihol 
dokonať, pretože ho pre zmenu 
zavraždil Dávidov veliteľ Joab. To 
bol aj koniec Isbosetovej
dvojročnej vlády.

Keď sa Šaulov syn dopočul, že Abner zomrel v 
Hebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael bol zarazený. 
5 Synovia Berotčana Remona, Rechab a Bána, sa 
zobrali a za horúčavy dňa vošli do Isbosetovho
domu. 7 vnikli do domu a kým ten spal na svojom 
lôžku vo svojej spálni, zrazili ho, usmrtili a odťali mu 
hlavu. 8 Isbosetovu hlavu doniesli Dávidovi do 
Hebronu.
(2Sam 4,1.5.7n SSV)



Dávidova ríša
(c. 1 008 až 972 pr. Kr.)

Všetky Izraelské kmene prišli k Dávidovi do 
Hebronu a hovorili: "Hľa, sme tvoja kosť a tvoje 
telo!
2 Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty 
si viedol Izrael do boja a z boja a Pán ti povedal: 
“Ty pas môj ľud, Izrael, a ty budeš kniežaťom 
nad Izraelom.”"
3 Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu 
a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v 
Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad 
Izraelom.
4 Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať; a 
kraľoval štyridsať rokov.
5 V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a 
šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri 
rokov nad celým Izraelom a Júdom.
6 Kráľ tiahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalem proti 
Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi 
povedali: "Nevkročíš sem, odoženú ťa slepí a 
kuľhaví!" Že vraj Dávid nevkročí dnu!
7 Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo 
mesto.
(2Sam 5,1-7 SSV)

Ríša za Saula

Územie dobyté Dávidom



Šalamúnova ríša
(c. 972 až 933 pr. Kr.)

Ríša za Saula

Územie dobyté Dávidom

Vrcholný rozkvet dosiahla Ríša 
za Dávidovho syna Šalamúna.
Stala sa skutočnou veľmocou.

Územie Šalamúnovho vplyvu



Hlupáčik Roboám
(po 931 pr. Kr.)

Jeroboam a celý zástup Izraelitov išiel a hovorili 
Roboamovi: 4 "Tvoj otec položil na nás ťažké 
jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho 
otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a 
budeme ti poddaní!„ 5 On im povedal: "Odíďte na 
tri dni a potom sa vráťte ku mne!" Ľud teda odišiel.
(1Krľ 12,3-5 SSV)

10 Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: 
"Toto povedz ľudu, ktorý ti vravel: “Tvoj otec nám 
jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči.” Toto im povedz: 
Môj malíček je hrubší ako pás môjho otca. 11 Áno, 
môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu 
jarmu pridám; môj otec vás šľahal bičmi, ja vás 
však budem šľahať šťúrmi."
(1Krľ 12,10-11 SSV)
16 Keď celý Izrael videl, že kráľ nepočúva naň, 
odpovedal ľud kráľovi: "Aký podiel máme na 
Dávidovi?! Nemáme dedičstvo v Izaiho synovi. 
Domov, Izrael! Teraz si hľaď na svoj dom, Dávid!" A 
Izraeliti odišli domov. (1Krľ 12,16 SSV)
19 Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do 
dnešného dňa. 20 Keď sa celý Izrael dopočul, že sa 
Jeroboam vrátil, poslami ho dali zavolať na 
zhromaždenie a ustanovili ho za kráľa nad celým 
Izraelom. K Dávidovmu domu sa nepridal nik, 
okrem samého Júdovho kmeňa.
(1Krľ 2,19-20 SSV)



Hlupáčik Roboám
(po 931 pr. Kr.)

Jeroboam a celý zástup Izraelitov išiel a hovorili 
Roboamovi: 4 "Tvoj otec položil na nás ťažké 
jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho 
otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a 
budeme ti poddaní!„ 5 On im povedal: "Odíďte na 
tri dni a potom sa vráťte ku mne!" Ľud teda odišiel.
(1Krľ 12,3-5 SSV)

10 Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: 
"Toto povedz ľudu, ktorý ti vravel: “Tvoj otec nám 
jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči.” Toto im povedz: 
Môj malíček je hrubší ako pás môjho otca. 11 Áno, 
môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu 
jarmu pridám; môj otec vás šľahal bičmi, ja vás 
však budem šľahať šťúrmi."
(1Krľ 12,10-11 SSV)
16 Keď celý Izrael videl, že kráľ nepočúva naň, 
odpovedal ľud kráľovi: "Aký podiel máme na 
Dávidovi?! Nemáme dedičstvo v Izaiho synovi. 
Domov, Izrael! Teraz si hľaď na svoj dom, Dávid!" A 
Izraeliti odišli domov. (1Krľ 12,16 SSV)
19 Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do 
dnešného dňa. 20 Keď sa celý Izrael dopočul, že sa 
Jeroboam vrátil, poslami ho dali zavolať na 
zhromaždenie a ustanovili ho za kráľa nad celým 
Izraelom. K Dávidovmu domu sa nepridal nik, 
okrem samého Júdovho kmeňa.
(1Krľ 2,19-20 SSV)

Všimnime si, že samotná 
rozloha oboch Kráľovstiev 
spolu sa značne zmenšila!
Ostatné národy oslabenie 

bývalej veľmoci ihneď 
využili!



Pohroma menom Sesak
(po 931 pr. Kr.)

Ďalšie pohromy na seba nenechali 
dlho čakať…
25 V piatom roku kráľa Roboama pritiahol do 
Jeruzalema egyptský kráľ Sesak,
26 zobral poklady Pánovho domu aj poklady 
kráľovského domu; zobral všetko. Zobral všetky zlaté 
štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún.
27 Kráľ Roboam dal namiesto nich urobiť štíty kovové a 
dal ich do ochrany veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod 
do kráľovského domu.
(1Krľ 14,25-27 SSV)

A ako keby to nestačilo…
30 Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni 
vojna. (1Krľ 14,30 SSV)



Zhrnutie č. 1
• Izraelský národ je zväzkom dvanástich kmeňov – čo je 
neustálym zdrojom rozbrojov a roztrieštenosti.

• Už v časoch Dávida vydieť základné rozdelenie na Judeu na
jednej strane a zvyšok Izraela na strane druhej.

• Na nejaký čas všetky kmene zjednotili Saul a po ňom Dávid so 
Šalamúnom.

• Po Šalamúnovej smrti sa ale ríša rozpadla na Júdske a Izraelské 
kráľovstvo.

• Medzi oboma kráľovstvami spravidla prebiehala vojna, v ktorej 
ani jedno, ani druhé nedokázalo definitívne zvíťaziť.

• Oslabený národ sa začal stávať ľahkou korisťou svojich okolitých 
susedov – viď faraón Sesak…



Problém Chrámu
V Jeruzaleme stál centrálny 
Šalamúnov chrám.
V ňom bolo súčasne centrum 
Jahveho náboženstva.
Obyvatelia Izraela preto na sviatky 
chodievali do Júdska a do 
Jeruzalema – čo sa ale Izraelským 
kráľom nepáčilo.
Vytvorili teda konkurenčné svätyne 
– a odtiaľ bol už len krôčik ku 
„konkurenčným“ pohanským 
kultom po vzore okolitých národov.

26 A Jeroboam si povedal: "Takto by sa kráľovstvo vrátilo k 
Dávidovmu domu.
27 Ak bude tento ľud dochádzať do Jeruzalema prinášať v 
Pánovom dome obety, vráti sa srdce tohoto ľudu k svojmu 
pánovi, júdskemu kráľovi Roboamovi. Mňa zabijú a vrátia 
sa k júdskemu kráľovi Roboamovi."
28 Preto sa kráľ poradil a urobil dve zlaté teľce a povedal 
ľudu: "Nechoďte viac do Jeruzalema! Hľa, tvoji bohovia, 
Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta!"
29 Jedno umiestil v Beteli a druhé dal do Danu.
30 Táto vec zvádzala na hriech. K jednému išiel ľud až do 
Danu.
31 Potom narobil svätýň na výšinách a ustanovil kňazov zo 
spodiny ľudu, ktorí neboli leviti.
32 Jeroboam zaviedol aj sviatok v ôsmom mesiaci, v 
pätnásty deň mesiaca, podobný sviatku, ktorý bol v Júdsku, 
a vystúpil k oltáru. Toto urobil v Beteli, aby priniesol obetu 
teľcom, ktoré zhotovil. V Beteli ustanovil aj kňazov výšin, 
ktoré zriadil.
33 V pätnásty deň ôsmeho mesiaca, ktorý sám vymyslel, 
obetoval na oltári, ktorý urobil v Beteli. Ustanovil teda 
Izraelitom sviatok a vystúpil k oltáru páliť tymian.
(1Krľ 12,26-33 SSV)



V Júdsku o nič lepšie…
Okolité pohanské kulty boli veľmi 
podmanivé – nakoniec, ich 
súčasťou bola napríklad aj posvätná 
prostitúcia!
Predstava, že človek namiesto v 
„kostole“ môže uctievať bohov v 
bordeli bola… povedané jemne… 
podmanivá 

21 Šalamúnov syn Roboam kraľoval v Júdsku. Roboam mal 
štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov 
kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Pán zo 
všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. 
Meno jeho matky bolo Náma, Amončianka.
22 A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa 
dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, 
čo popáchali ich otcovia.
23 Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom 
vyššom kopci a pod každým zeleným stromom.
24 Dokonca boli v krajine aj zasvätenci. Robili teda podľa 
všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred 
Izraelitov.
(1Krľ 14,21-24 SSV)



V Júdsku o nič lepšie…
Okolité pohanské kulty boli veľmi 
podmanivé – nakoniec, ich 
súčasťou bola napríklad aj posvätná 
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„kostole“ môže uctievať bohov v 
bordeli bola… povedané jemne… 
podmanivá 

21 Šalamúnov syn Roboam kraľoval v Júdsku. Roboam mal 
štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov 
kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Pán zo 
všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. 
Meno jeho matky bolo Náma, Amončianka.
22 A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa 
dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, 
čo popáchali ich otcovia.
23 Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom 
vyššom kopci a pod každým zeleným stromom.
24 Dokonca boli v krajine aj zasvätenci. Robili teda podľa 
všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred 
Izraelitov.
(1Krľ 14,21-24 SSV)

SLOVNÍČEK:

• VÝŠINA – obradné miesto Kanaánčanov. Vybudované na 
vyvýšenom mieste, rôzne veľké, s oltárom. 
• AŠÉRA – posvätný stĺp blízko oltáru na Výšine.

Sprvu Izraeliti uctievali na týchto miestach Jahveho – ale 
ich samotný pohanský ráz viedol k tomu, že časom sa to 
zvrhlo na úplnú modloslužbu…

• ZASVÄTENCI – pohanskí kňazi a kňažky, oddávajúci sa 
chrámovej prostitúcii, často vo veľmi neprirodzených 
formách.



Kráľovská hojdačka…
• Odvtedy sa náboženský život podobal hojdačke v štýle: Aký kráľ, také 
náboženstvo. Všeobecne na tom ale bolo Judsko predsa len lepšie…
• Objavovali sa proroci, ktorý tento trend s väčším, či menším úspechom karhali a 
kritizovali, občas zjednávali nápravu.

JUDEA IZRAEL

Roboám bezbožný
Abiam bezbožný
Ása zbožný
Jozafat zbožný
Joram bezbožný
Ochoziáš bezbožný
Kráľovná Atália
Joas zbožný
Amaziáš zbožný
Oziáš (Azariáš) zbožný – nie úplne
Joatam zbožný – nie úplne
Achaz bezbožný
Ezechiáš zbožný
Manases bezbožný
Amón bezbožný
Joziáš zbožný
…

Jeroboám bezbožný
Nádab bezbožný
Bása bezbožný
Éla bezbožný
Zambri bezbožný
Omri (Amri) bezbožný
Achab bezbožný
Ochoziáš bezbožný
Jóram menej bezbožný
Jehú zbožný, ale nie úplne
Jóachaz bezbožný
Joas bezbožný
Jeroboám II. bezbožný
Zachariáš bezbožný
Selum ???
Manahem bezbožný
…



Proroci…
• V oboch častiach bývalej Ríše pôsobili proroci… napríklad:

JUDEA IZRAEL

Roboám bezbožný
Abiam bezbožný
Ása zbožný
Jozafat zbožný
Joram bezbožný
Ochoziáš bezbožný
Kráľovná Atália
Joas zbožný
Amaziáš zbožný
Oziáš (Azariáš) zbožný – nie úplne
Joatam zbožný – nie úplne
Achaz bezbožný
Ezechiáš zbožný
Manases bezbožný
Amón bezbožný
Joziáš zbožný
…

Jeroboám bezbožný
Nádab bezbožný
Bása bezbožný
Éla bezbožný
Zambri bezbožný
Omri (Amri) bezbožný
Achab bezbožný
Ochoziáš bezbožný
Jóram menej bezbožný
Jehú zbožný, ale nie úplne
Jóachaz bezbožný
Joas bezbožný
Jeroboám II. bezbožný
Zachariáš bezbožný
Selum ???
Manahem bezbožný
…

Abdiáš
Eliáš, Elizeus

Jonáš?

Amos?  Ozeáš
Izaiáš
Micheáš



Mračná sa sťahujú…
(po 727 pr. Kr.)

Prvou pohromou bola rastúca 
moc Asýrie.

Tiglatpilezar dobyl celú oblasť 
Palestíny a premenil ju na 
provincie, začlenené do 
Asýrskej ríše.

Nasledovali dramatické 
obdobia vzbúr, povstaní 
(podnecované často 
konkurenčným Egyptom)…



Pád Samárie, koniec Izraela
(721 pr. Kr.)

Deportovaní 
Izraeliti

Importovaní 
cudzinci –
budúci 
„Samaritáni“

Sýrski zajatci

• Nakoniec Samária a s ňou aj izraelské kráľovstvo padlo.
• Obyvateľstvo bolo odvlečené do zajatia a tam sa po ňom stopa stratila…
• Na jeho miesto boli dovlečení cudzinci, ktorí – po zmiešaní s domorodcami –
vytvorili „národ“ Samaritánov, známych z Nového zákona.



Judea ešte prežila
(721 pr. Kr.)

• Judejské Kráľovstvo toto obdobie ešte prežilo.
• Dokonca si zachovala nezávislosť – hoci len 
čiastočnú, ako vazal Asýrie.
• Dokonca za Ezechiáša sa vytvára spojenectvo s 
Babylonským kráľom Merodachom-Baladanom
a pripravuje sa protiasýrske povstanie.
• TOTO JE ÉRA PRVÉHO IZAIÁŠA.
• Ako odpoveď na vzburu prichádza Sancherib. 
Postupne dobýva Judeu, oblieha Jeruzalem – ale 
ten je zázračne zachránený!



Novobabylonská ríša
(626 až 538 pr. Kr.) • Asýria je nahradená (a porazená) novobabylonskou ríšou, ktorá sa 

stáva novou veľmocou a nenásytne dobýva okolitý svet.
• S ňou sa začína obdobie konca Judského kráľovstva…



Pád Judei a Babylonské zajatie
(586 pr. Kr.)

• V troch vlnách sú obyvatelia Judei odvlečení do zajatia v Babylone.
• Za poslednou z nich ostáva vyplienený horiaci Jeruzalem…
• zajatie bude trvať štyridsať rokov – až do pádu Babylonu.
• TOTO JE OBDOBIE DEUTERO-IZAIÁŠA

Deportovaní 
Židia



Niektorí utečú do Egypta
(586 pr. Kr.)

• Časť obyvateľstva utečie pred 
Babylončanmi do Egypta.
• So sebou odvlečú aj proroka 
Jeremiáša.
• Ozvenu týchto udalostí vidíme v NZ, 
kde Jozef a Mária utekajú pred 
Herodesom do židovských kolónií 
(osád) v Egypte.

Utečenci z Judei

Mestá, kde našli 
útočisko



Médi a Peržania
(600 pr. Kr.)

• Na obzore sa však už rysuje nová veľmoc…



Kýros a pád Babylonu
(600 až 539 pr. Kr.)

• S príchodom Kýra sú dni babylonskej ríše spočítané.
• Súčasne sa končí Babylonské zajatie, chápané Židmi ako trest za 
nevernosť Bohu.



Návrat Židov zo zajatia
(536 pr. Kr.) • Po páde Babylonskej ríše sa Židia vracajú naspäť do vlasti –

hoci nie všetci, časť už ostáva v Babylone.
• Jeruzalem je obnovený a je postavený II. Chrám – tzv. 
Zorobábelov.
• TOTO JE OBDOBIE TRITO-IZAIÁŠA

Zorobábel

Ezdráš a 
Nehemiáš



Zhrnutie č. 2
• Nasledujúce obdobie je obdobím kolísania medzi službou 
Jahvemu a náklonnosťou k okolitým pohanským kultom.

• Izrael je na tom všeobecne horšie, ako Júdsko, aj keď ani tam to 
nie je ružové.

• V oboch ríšach pôsobia proroci a napomínajú ľud.

• Izrael nakoniec padne a už sa nepozvicha.

• Júdsko ostáva – ale nakoniec je obyvateľstvo odvlečené do 
zajatia, kde prechádza „ohňom očisty“

• Po skončení zajatia sa vracajú Židia domov – zocelení vo vierte
aj vo vernosti Zákonu. Objavujú sa prví zákonníci a farizeji.

• IZAIÁŠ:

• IZAIÁŠ – pred pádom Jeruzalema

• DEUTERO-IZAIÁŠ – na konci Babylonského zajatia

• TRITO-IZAIÁŠ – po návrate zo Zajatia



Osoba proroka 
IZAIÁŠA

Na pozadí histórie 
Júdskej ríše môžeme 
teraz lepšie pochopiť aj 
postavu samotného 
proroka Izaiáša.



IZAIÁŠ (z hebr. Ješa'jah
= Jahve pomohol/spasí) 

• Prorok judsky, pocházející z Jerusalema, kde 
strávil většinu života.
• Jeho otec Amos [nikoli prorok Amos; v hebr. Je 
jméno proroka psáno odlišně, v přepise obě
jména splývají] byl podle legendy vznešeného 
rodu.
• Měl snad proto velmi snadný přístup ke králi [Iz
7,1n] a pěstoval přátelství s vysoce postavenými 
úředníky a kněžími královského dvora [Iz 8,2].
• Byl ženat [jeho manželka je označena jako
prorokyně] a otcem několika synů, kterým dal 
symbolická jména, jež vyjadřují podstatu jeho 
prorockého poselství.
• Byl současník proroků Ozeáše a Micheáše.

Sixtínska kaplnka



IZAIÁŠ (z hebr. Ješa'jah
= Jahve pomohol/spasí) 

• Vystoupil jako prorok asi 20 let po 
Amosovi v roce úmrtí krále judského Oziáše
[(780) 769-737]. 

• na rozdíl od Amose, který, ač z 
Judstva,  prorokoval v Izraeli, 
• a Severoizraelce Ozeáše, který se
rovněž soustředil na severní království, 
• obmezil svou činnost asi ponejvíce na 
Judstvo, i když časem prorokoval také 
proti ostatnímu Izraeli.

• Dočkal se vlády ještě tří dalších králů
judských: Joatama [736-733], Achaza [733-
718] a Ezechiáše [718-689]. Celkem působil
přes 40 let, nejméně až do r. 701 př. Kr.
• Nezastával žádného veřejného úřadu; 
svými prorockými slovy však zasahoval i do 
veřejných událostí a do mezinárodní politiky.

JUDEA

Roboám bezbožný
Abiam bezbožný
Ása zbožný
Jozafat zbožný
Joram bezbožný
Ochoziáš bezbožný
Kráľovná Atália
Joas zbožný
Amaziáš zbožný
Oziáš (Azariáš) zbožný – nie úplne
Joatam zbožný – nie úplne
Achaz bezbožný
Ezechiáš zbožný
Manases bezbožný
Amón bezbožný
Joziáš zbožný
…



IZAIÁŠ (z hebr. Ješa'jah
= Jahve pomohol/spasí) 

• Příčinu k vážnému vystoupení mu poskytla 
vláda slabého a bezbožného krále Achaza, 
když přitáhl Rezin, král Syrský, a Pekach, král
Izraelský, až k Jerusalemu [7,4-9]. Marně
vyzýval Achase, aby spoléhal na Hospodina
a nedbal na klamné rady svých ministrů 
[*Immanuel]. Jeho slova »neuvěříte-li, 
neostojíte « [7,9] jsou namířena proti 
politickým nadějím a žádají oddanou důvěru
v Hospodina. Když Achas v předstírané
skromnosti odmítl znamení [7,10-12], 
zvěstoval Izaiáš pád jeho domu právě 
prostřednictvím Assyrie, na niž Achas
spoléhal.

JUDEA

Roboám bezbožný
Abiam bezbožný
Ása zbožný
Jozafat zbožný
Joram bezbožný
Ochoziáš bezbožný
Kráľovná Atália
Joas zbožný
Amaziáš zbožný
Oziáš (Azariáš) zbožný – nie úplne
Joatam zbožný – nie úplne
Achaz bezbožný
Ezechiáš zbožný
Manases bezbožný
Amón bezbožný
Joziáš zbožný
…



IZAIÁŠ (z hebr. Ješa'jah
= Jahve pomohol/spasí) 

• Měl též podobně jako jiní proroci své učedníky
[8,16], kteří připomínali, po případě doplňovali 
jeho prorocké výroky.
• Pozdní pověst vypravuje, že za krále Manassesa
byl rozřezán pilou v dutém stromě.

(Adolf Novotný, Biblický slovník)

• Pre vybrúsený jazyk je niekedy označovaný za 
Shakespearea Starého Zákona. 
• Sv. Augustín ho nazýva starozákonným 
evanjelistom.



Leitmotív kniha proroka Izaiáša

• Bůh mu zjevil svou svatost, jež nenávidí hřích a 
vyžaduje bezpodmínečné plnění svého zákona. 
• Poněvadž národ izraelský i judsky proti této Boží 
svatosti hřeší [důkazem jsou útisk, sociální a mravní 
úpadek 2,6-4,1; 5,8-24; nevděčnost 1,3; 5,1-7; 
nedůvěra v Boží moc a spoléhání na velmoci Assyrii, 
Egypt 7, 4-9; 20; 30,1-5.15; 31,1-3; nedostatek 
pochopení, že to, co Bůh vyžaduje, nejsou oběti, ale 
spravedlnost 1,2-31], …
• …nemůže přijíti nic jiného než soud. 
• Ten provedou okolní národy, neboť Bůh je také 
pánem všech králů a národů [1,2-7; 10,5]. 
• I když ví, že pád říše judské je neodvratný [dokladem
mu byl pád Samaří [Iz 28,1-4] a Azotu, Egypta a 
Ethiopie], přece jen věří, že ostatky lidu, které přečkají
vichřici Božího hněvu, budou obyvateli nového 
Jerusalema [1,26-27] s Mesiášem [9,1-6].

(Adolf Novotný, Biblický slovník)



KONIEC
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