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33. Izajášova proroctví
Prorok Izajáš řekl, že se Izraelité kvůli svým hříchům dostanou do
zajetí. Kromě toho a také prorokoval, že se někdy v budoucnu narodí
Mesiáš, který lidi vysvobodí z hříchu a smrti.
Dnes si povíme opět o proroku Izajášovi. Hospodin si ho vybral, aby jeho
jménem mluvil k lidem. Dal mu i nahlédnout do budoucnosti. To, co
oznámil Izajáš Izraelitům od Hospodina, tomu v Bibli říkáme proroctví.
Od proroka Izajáše máme proroctví zrovna několik. Dvě jsou ale
považována za nejdůležitější. První proroctví nebylo pro Izraelity moc
dobré. Izajáš tehdy oznámil, že Izraelité budou vyhnáni ze své země a
odvedeni do země cizí. Tam se z nich stanou otroci cizího krále. A to kvůli
jejich špatnému chování. Izraelité si totiž už tolikrát nedali říci a místo
Hospodinu věřili vymyšleným bůžkům a modlili se k nim. O Hospodinu
dokonce řekli, že nepotřebují jeho ochranu a na všechno si vystačí sami.
K Hospodinu se otočili zády.
Druhé proroctví bylo úplně jiné. Bylo totiž dobré. Izraelité z něj měli
velikou radost. Proroctví znělo takto: „Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké
světlo. Někdy v budoucnu se narodí mladé dívce dítě, které pojmenuje
Emmanuel (to znamená Bůh je s námi). Stane se z něj veiký a silný král.
V jeho království budou všichni lidé šťastní a už si nikdy nebudou
ubližovat.“
První Izajášovo proroctví se vyplnilo, když babylonský král Nebúkadnesar
zaútočil se svým vojskem na Izraelity a vtrhl do města Jeruzaléma. Vojsko
tu všechno zničilo, dokonce zbořilo i Hospodinův chrám. Ukradli, co jim
přišlo pod ruku, dokonce i vzácné nádoby z Hospodinova chrámu Izraelity
pak odvedli do babylonské říše, kde z nich udělali své otroky. Říkáme tomu,
že se Izraelité dostali do babylonského zajetí. Tehdy všichni Izraelité litovali
svého špatného chování a prosili Hospodina o odpuštění. Modlili se, aby se
brzy vyplnilo druhé proroctví a na svět přišlo to vzácné dítě, které se stane
jejich králem a vysvobodí je z tohoto trápení.
Úkol:

Druhé proroctví se také vyplnilo, ale až o mnoho let později. Vyplnilo se
ve městě Betlémě v chudé stáji. Tam se narodilo dlouho očekávané dítě,
za které se Izraelité mnoho let modlili. Věděl bys, kdo je to dítě? Pokud jsi
uhádl, že je to Pán Ježíš, tak máš pravdu. On se narodil mladé dívce Marii.
V té chvíli přišel na svět Bůh jako člověk, kterého se nemusí nikdo bát.
Můžete se naučit píseň „Prorok Izajáš“ ze zpěvníku Zpíváme si písničku
4: Zůstavej s námi.

