
2. hodina
Očekávání v Izraeli
V minulé hodině jsme četli text z knihy Žalmů o čekání na Pána. Starozákonní lid očekával
příchod Mesiáše. V dnešní hodině se tímto starozákonním očekáváním budeme zabývat
a také některými proroctvími o příchodu Mesiáše.
 
Připomeneme si s žáky, kdo to byl prorok.

Starozákonní proroci
Bůh ve Starém zákoně ke svému lidu zpravidla promlouval skrze proroky. Jejich úkolem
bylo Boží lid, který se neustále odvracel od Boha, vyzývat k obrácení a návratu k jediné-
mu  živému  Bohu.  Jedním  z jejich  poslání  bylo  také  ohlašovat  příchod  Mesiáše  a  lid
na tento příchod připravovat. Mluvili však v obrazech a Židé si nedokázali vytvořit nějakou
konkrétní představu.
Proroci však věřili tomu, že Bůh je ten, který řídí chod dějin. Bude nastoleno nové králov-
ství, které bude zázračně rozkvétat, všichni zde budou šťastni a v bezpečí… Toto království
však musí někdo nastolit, a tím má být Hospodinův pomazaný = mesiáš. Budoucnost Iz-
raele je tedy zaměřena k slavnému příchodu Vykupitele. O Mesiáši mluví především pro-
rok Izaiáš,  rovněž také Jeremiáš a například prorok Micheáš předpovídá,  že se narodí
v Betlémě. Prorok Daniel pak vidí,  jak přichází na oblacích (což poukazuje na jeho ne-
beský původ) a od Boha dostává vládu nade všemi národy a toto jeho království už nikdy
nepomine.
 
Mesiášské naděje
Tato  proroctví  se  pak  přechovávala  z generace  na  generaci  a  v Izraeli  rostla  naděje
na jejich vyplnění. Zbožní izraelité se modlili za to, aby mesiáš přišel co nejdříve. V době,
kdy se narodil Ježíš, bylo toto očekávání v Izraeli skutečně živé. Koho Izraelité očekávali?
Lid  očekával  proroka  podobného  Mojžíšovi,  návrat  Eliáše  (podle  proroctví  proroka
Malachiáše: Mal 3,23), ale především „Syna Davidova“, krále a válečníka, jehož úkolem
bude přinést Izraeli vítězství, mír a slávu. Někteří doufali v duchovní obnovu, většina však
ve vítězství nad Římany.

Proroctví o příchodu Mesiáše (lze vybrat jen některá):

Jeremiáš:
Prorok Jeremiáš žil v druhé polovině 7. století a na začátku 6. století před Kristem. Celý
život musel bojovat proti nepravostem v Izraeli a vyzýval lid k obrácení.  Avšak v době,
kdy byl Jeruzalém dobyt nepřáteli,  Chrám vypálen a Židé deportováni, prorokuje také
o příchodu Mesiáše:
„Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude
panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael
bude bydlet v bezpečí.“ (Jer 23,5–6)

Izajáš:
Hle panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi')." (Iz 7,14)
Toto  proroctví  pochází  přibližně  z roku  735  před  Kristem  z doby  vlády  krále  Achaza.
Hranice Judského království ohrožují nepřátelé, král odmítá Boží pomoc skrze proroka,
ale Bůh přesto dává znamení: Hle panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to
je  `Bůh  s  námi')."  Tato  prorokova  slova  primárně  předpovídají,  že  se  králově  mladé



manželce narodí syn Ezechiáš, v této chvíli se tato událost stává potvrzením Boží spasi-
telné přítomnosti uprostřed ohrožovaného lidu. Jméno Emanuel je prorocké a znamená,
že Bůh bude chránit svůj lid a žehnat mu. Ve skutečnosti však slova proroka mají hlubší
význam, a to předpověď skutečného Spasitele, který se narodí z Panny Marie.

Proroctví se neomezují pouze na ujištění, že Mesiáš přijde, ale snaží se také vykreslit
jeho království:
„Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, za-
výská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu
Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malo-
myslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On
sám přijde a spasí vás!" Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí
chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vy-
prahlá země se změní  v  rybník  a žíznivá půda v  prameny vod.  V peleších,  kde dříve sídlili
šakalové, budou houštiny rákosu a sítí. Bude tam stezka a cesta, bude se nazývat "cestou sva-
tou"; nepůjde po ní nečistý, bude jim cestou přímou, ani bezradní na ní nezabloudí. Nebude tam
lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, ani se tam neukáže; (jen) vysvobození po ní půjdou. Vrátí se ti,
které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí jim bude věnčit hlavy, dojdou
radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.“ (Iz 35,1–10).

Okopírujte výše uvedený text Iz 35,1–10 pro každého žáka.

Podněty k přemýšlení či diskuzi:
• Podtrhněte větu, která vás nejvíce zaujala. Co se snaží prorok těmito slovy vystihnout?
• Kdybyste byli starozákonním Izraelitou, co byste na základě tohoto textu očekávali?

Proroctví také připravují lid na Mesiášův příchod:
„Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je
skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost (…). Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodi-
novi  cestu,  v  pustině urovnejte  stezky  našemu Bohu!  Každé údolí  ať  se zvýší  a každá hora
a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: Hospodinova ve-
lebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa."
Hlas praví: "Volej!" Řekl jsem: "Co mám volat?" (…) Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským
městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle,
u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem
shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.“ (Iz 40,1–11)

Tento úryvek spadá do doby babylonského vyhnanství.  Toto vyhnanství  bylo Izraelity
chápáno jako trest za to,  že odpadli  od pravé víry.  A nyní přichází  prorok se zprávou,
že vina je zapomenuta a Boží lid může znovu oživit svůj vztah s Hospodinem, znovu se
vrátit ke smlouvě – že Izrael bude Božím lidem a on, Hospodin, jej bude chránit.  Vidi-
telným znamením obnovy této smlouvy má být návrat Židů z vyhnanství do vlasti. V jejich
čele pak půjde sám Hospodin. Prorok zde používá obraz pastýře. Toto proroctví opět míří
také hlouběji než k právě prožívané realitě: Má připravit Boží lid na Pánův příchod.

Nyní se může spolu se žáky pokusit rozklíčovat naplnění tohoto poselství v NZ:
• Na kom se v NZ naplnilo proroctví o hlasu volajícím na poušti? (Jan Křtitel)
• Co je úkolem tohoto „hlasu“? (Bezprostřední příprava na příchod Mesiáše. Bůh se ne-
spokojil s tím, že v 7. století před Kristem ohlásil jeho příchod, ale těsně před jeho vystou-
pením posílá proroka, který řekne, ta doba je už tady.)
• Kde se v Novém zákoně naplní slova proroků o pastýři? (Sám Ježíš, Boží Syn, se před-
stavuje jako Dobrý pastýř.)



Proroci se neomezili pouze na popis událostí, které se stanou, ale jejich úkolem bylo také
připravit lid na příchod slibovaného Mesiáše. Celý Starý zákon byl v tomto vlastně jedním
velkým adventem.


