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•

Pokračujeme v našej sérii, kde sa venujeme najdôležitejšej osobe vo vesmíre.
ο To, že tomu tak je, vidíme už na samotných okolnostiach toho, ako prišiel do
tohto sveta.

0. Ježiš narodený v Betleheme je niekto zvláštny a mimoriadny
•
•
•
•
•

Dávnom pred tým, než sa narodil, bol oznámený proroctvami.
Prišli za ním mudrci od východu, ktorí mu priniesli dary a poklonili sa mu.
Jeho príchod oznámili anjeli, ako jeho rodičom, tak i ľuďom, ktorí s ním neboli v rodinnom spojení.
Bol počatý zázračným spôsobom, ktorý nemá v dejinách obdobu.
Zároveň bol však od malička v ohrození života, jeho rodičia s ním utekali do Egypta.
ο Netrvalo dlho po jeho narodení, a hneď sa začalo prejavovať ľudské nepriateľstvo voči tomu, komu patrí pravá úcta.

1. Na domácu úlohu sme sa učili verš, ktorý hovorí o naplnení dávneho
proroctva
•

Evanjelista Matúš hovorí o tom, že narodením Pána Ježiša sa naplnilo jedno pozoruhodné proroctvo, ktoré vyriekol Izaiáš.

Matúš 1:23 Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S
nami Bôh.
•

Aby sme naplno ocenili dopad tohto proroctva a jeho naplnenie v Pánovi Ježišovi, zastavme sa opäť na chvíľu pri veľkej biblickej téme proroctiev.

2. Rôzne proroctvá o narodení Spasiteľa v Matúšovi
•

Už sme minule videli, že nie každé proroctvo má rovnakú formu, teda že spôsob,
akým komunikuje budúce udalosti, môže byť rôzny. Z tohto pohľadu máme dva
hlavné typy proroctiev:
1. Priame predpovede.
2. Udalosti, ktoré sa stali vzormi pre budúce udalosti.

3. Krátkodobé a dlhodobé proroctvá
•

3.1

Ďalší spôsob, ako môžeme rozčleniť proroctvá, je na krátkodobé a dlhodobé.

Príklad krátkodobého proroctva
•

Veľmi dobre môžeme vidieť takéto proroctvo u proroka Samuela, uprostred situácie,
keď Saul (čoskoro sa stane izraelským kráľom) hľadá stratené oslice svojho otca.

1 Samuel 9:6 A on mu povedal: Hľa, prosím, v tomto meste je muž Boží, a je to vysoko ctený
človek; všetko, čokoľvek povie, sa aj stane. Nože poďme teraz ta; možno, že nám oznámi našu
cestu, ktorou by sme mali ísť.
ο Samuel je teda známy ako prorok, ktorý dáva spoľahlivé predpovede, a to také, ktoré sa plnia už za jeho života. Izraelci vidia, že ide skutočne o niekoho,
cez koho hovorí Boh.
1 Samuel 9:16 Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža zo zeme Benjaminovej, ktorého pomažeš za vojvodcu nad mojím ľudom Izraelom, a zachráni môj ľud vyslobodiac ho z ruky Filištínov, lebo som pohliadol na svoj ľud, pretože jeho krik prišiel ku mne.
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ο Toto konkrétne proroctvo sa týkalo udalosti, ktorá mala nastať počas najbližších 24 hodín.

3.2

Funkcia krátkodobého proroctva
•

Izraelskí proroci oznamovali mnohé krátkodobé predpovede, v ktorých neraz dávali
riešenia konkrétnych momentov v živote jednotlivcov.
Krátkodobé proroctvá mali obrovský význam aj v tom, že potvrdzovali daného proroka ako autentického, takého, cez ktorého skutočne hovorí Hospodin.

•

Vo všeobecnosti by som krátkodobé proroctvo definoval ako také, ktoré sa naplní ešte za života toho, ktorý ho vyriekol.

3.3

Príklad dlhodobého proroctva
•

Vôbec prvé zasľúbenie v Biblii je spojené aj s prvým proroctvom o tom, že raz príde
niekto, kto porazí diabla, hoci sám utrpí smrteľné zranenie.

Genesis 3:15 A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a
medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.

3.4

Kombinované proroctvá, ktoré majú krátko i dlhodobú stránku
•

Máme však aj proroctvá, v ktorých sa spája jeden i druhý aspekt. Vtedy je to taký
prepletený vrkoč, kde nám ani nemusí byť hneď na prvý pohľad jasné, čo je v ňom
krátkodobé, a čo dlhodobé.

4. Narodenie syna v Izaiášovi 7:14 a 9:6
•

Prorok Izaiáš pôsobil v ôsmom a siedmom storočí pred Kristom, pričom svoju službu
konal za éry štyroch judských kráľov. Ostal po ňom rozsiahly prorocký spis, ktorý je
súčasťou Biblie.
John MacArthur vo svojom združenom komentári ku všetkým biblickým knihám píše
v časti o historickom pozadí proroka Izaiáša nasledovné:

•

Naplnenie niektorých z jeho proroctiev už počas jeho života znamenalo potvrdenie jeho prorockého úradu a postavenia. Úsilie Senacheriba [asýrskeho kráľa]
zmocniť sa Jeruzalema vyšlo nazmar presne tak, ako to oznámil Izaiáš (37:6, 7, 36
– 38). Pán uzdravil Ezechiáša z jeho smrteľnej nemoci, ako to predpovedal Izaiáš
(38:5; 2. Kráľov 20:7). Dávno predtým než sa na scéne objavil Cýrus, kráľ Perzskej
ríše, Izaiáš ho označil za vysloboditeľa Judska z babylonského zajatia (44:28;
45:1). 1

4.1

Proroctvo o narodení syna v Izaiášovi 7:14
•

•

Je dôležité, aby sme uvideli historický kontext opísaný v Izaiášovi 7:1 – 13. Máme tu
situáciu, kedy proti Judsku povstane vojenská koalícia zložená zo Sýrie a severných
izraelských kmeňov, ktoré Písmo skratkovito opisuje ako Efraim. Celé sa to udeje za
čias kráľa Achaza. Je len pochopiteľne, že Jeruzalemčania i kráľ majú strach. Pravý
Boh na nich ale nezabudol.
Izaiáš má pre Achaza posolstvo o tom, že Hospodin ich zachráni z tejto hrozby. Vyzve
ho, aby si vybral nejaké znamenie (=div, zázrak), na dôkaz toho, že sa vyrieknuté
slovo naozaj naplní. Achaz to v zdanlivej pokore odmieta, čím si privolá veľkú nevôľu Izaiáša i Boha. Následne sám prorok ohlási znamenie:

Izaiáš 7:14 Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna (heb.  ַע ְלמָה/ almá) počne a porodí
syna a nazve jeho meno Immanuel.

1MACARTHUR, JOHN:

The MacArthur Study Bible (Electronic ed.). Nashville, TN: Word Pub.

1997.
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ο Práve tento text cituje Matúš v 1:23 a uvádza, že sa to naplnilo pri narodení
Ježiša.

4.1.1
•

Z času na čas prichádzajú rôzni kritici, ktorí povedia, aké že tu proroctvo o Ježišovi
Kristovi, ktorý vraj prišiel o sedem storočí neskôr, veď to sa všetko naplnilo ešte za
života samotného Izaiáša.
ο Navyše zdôraznia, že hebrejské slovo  ַע ְלמָה/ almá nemusí nutne označovať
pannu, ale môže byť použité aj pre mladú ženu vo všeobecnosti.

4.1.2
•

Teraz bližšie ku tomu proroctvu

Krátkodobé naplnenie
Krátkodobé naplnenie je syn, ktorý sa narodí Izaiášovi a jeho manželke. O tom čítame v Izaiášovi 7:16 a 8:3, 4.
Skutočnosť je taká, že niečo z tohto proroctva sa naplnilo a aj malo naplniť už za
čias kráľa Achaza na znamenie toho, že Boh pomôže Judsku a zachráni ich pred
touto hrozbou.

4.2

Máme tu ale proroctvo, ktoré má svoje mocné dlhodobé naplnenie

Izaiáš 7:14 Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho
meno Immanuel.
•

Koľko znamenia je v tom, že nejaká vydatá žena porodí prirodzeným spôsobom syna?
Židia dávno pred príchodom Pána Ježiša Krista vnímali, že v tomto proroctve je
naozaj prítomné zázračné znamenie. V gréckom preklade Izaiáša 7:14, známom
ako Septuaginta, preložili hebrejské slovo almá ako grécke parthénos /
παρθένος, ktoré znamená striktne panna. Zjavne očakávali, že toto proroctvo
nesie so sebou niečo viac, než len narodenie Izaiášovho syna, o ktorom hovorí
Izaiáš 8

5. Izaiáš 9:6 hovorí o synovi, ktorý nijako nemôže byť ten Izaiášov
•

Prorok nám navyše o tomto synovi chce povedať ešte viac, a preto musíme zájsť až
do 9. kapitoly.

Izaiáš 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a
nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.
•

Stáva sa teda očividným, že proroctvo z Izaiáša hovorí o udalosti ďaleko do budúcnosti, hovorí o niekom, kto bude nekonečne krát viac než človek a jeho príchod bude
spojený s mimoriadnym zázrakom.

6. Proroctvo sa naozaj naplnilo
•
•

O zhruba sedem storočí po tom, ako Izaiáš vyriekol tie slová, naozaj prišiel niekto
narodený z panny.
Zasľúbený Spasiteľ prichádza, ale veľmi pokorne.

Lukáš 2:7 A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.

7. Pán Ježiš je skutočným človekom
•

My sme nemálo času strávili štúdiom Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý je jedinečný
Boží Syn, ktorý vlastní atribúty svojho Otca.
ο Videli sme, že Pán Ježiš vlastní podstatu/prirodzenosť samotného Boha.
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7.1

Rovnako ale platí, že sa stal pravým človekom
•

Človekom sa stal vo chvíli, keď bol počatý. Stal sa naozajstným, plnohodnotným,
100%-tným človekom.

8. Verme v Pána Ježiša
•

Do obsahu našej viery patrí i to, čo sa dozvedáme o jeho narodení. V tohto Krista sme
uverili a na neho upierame svoj zrak.
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