
IZAIA Š  

Prorok důvěry v Boha 

Prožíváme advent. Četba některých textů proroka Izaiáše může dětem pomoci přemýšlet o tom, jaké 

postoje je třeba zaujmout, aby toto období dobře prožily a aby správně vnímaly vlastní víru v Boha.  

(4. – 5. třída ZŠ) 

Katecheze č. 5 z cyklu „Povoláni Bohem“ 

Historický kontext 

Je užitečné děti čas od času seznámit i s některými historickými údaji, které se probíraného 

tématu týkají. Někdy se totiž stává, že když dětem vyprávíme o biblických postavách, 

myslí si, že mluvíme o nějakých pohádkových bytostech.  

Přečtěme si tedy s nimi text z katechismu „Pojďte za mnou“, který najdete v příloze. Na 

počítači nebo v atlasu spolu pak vyhledáme místa, kde žili nepřátelé krále Achaza: Asýrie 

odpovídá současnému území Sýrie a Iráku.  

Povolání a konverze 

Prorok Izaiáš si ve chvíli, kdy je povolán Bohem, uvědomuje svou hříšnost a také ví, že 

patří k hříšnému lidu. Jeho úkolem proto bude tuto hříšnost odhalovat a přivádět všechny 

k hlubokému a úplnému obrácení. Přečteme si společně úryvek Iz 1,16-20. Prorok zde 

jmenuje podmínky k opravdovému obrácení. Pokusíme se je s dětmi společně najít a 

přiblížit je dnešku. 

Obsah těchto veršů bychom mohli shrnout do čtyř klíčových slov: obrácení, pokoj, 

vyrovnanost a důvěra. Obrácení je radikální změna, návrat k neotřesitelné víře prožívané 

v síle Boží smlouvy. Tato víra přináší tváří v tvář hrozbám lidí pokoj a vyrovnanost. 

Naštěstí alespoň malá skupinka („zbytek“) Izraele bude mít důvěru, bude naslouchat 

hlasu proroka a obrátí se. Díky ní pak Bůh uskuteční svůj záměr – nechá vyrůst novému 

lidu Izraele a jeho… 

… znamením bude Emmanuel  

Přečtěme si další dva úryvky: Iz 7,13-14 a 9,1-6. Tato prorokova slova znamenala příslib 

narození přímého potomka krále Davida, to znamená jeho syna – krále Achaza. Ale 

slavnostní význam jména Emmanuel („Bůh s námi“) ukazuje zároveň naději v budoucí 

zaslíbení. Po osmi staletích uvidí první křesťané v Ježíši pravého Emmanuele a 

vzpomenou si na Izaiášův text, jak o tom píše ve svém evangeliu Matouš (Mt 1,22-23).  

V Emmanuelovi Bůh dodržel svůj slib, že přijde lidstvu na pomoc, a pošle jim proto svého 

syna. V Ježíši k nám Bůh přichází, aby se spolu s námi postavil zlu, vytvářel spolu s námi 

pokoj, nesl s námi tíhu utrpení a rozdělil se s námi o svou lásku. Ježíš Kristus je „Bůh 

s námi“, který s námi sdílí naši lidskou existenci.   



Návrh práce ve skupině 

Téma, o kterém mluvíme, je užitečné převést do konkrétního příkladu, poselství do 

skutků. Na pracovním listě najdete text – modlitbu, kterou je možné přepsat (může to 

udělat katecheta nebo samy děti) na papír formátu A3. Doprostřed papíru nalepíme 

obrázek narozeného Ježíška, dolů pod něj obrázky znázorňující špatné jednání, nahoru 

nad něj pak jejich opaky.  

Ještě předtím si však společně přečteme a promyslíme jednotlivé texty. 

Katecheta také může dětem napovědět, jaké situace by bylo možné ještě k stávajícím 

návrhům – obrázkům dokreslit. Sám pak také spolu s dětmi hledá, které by mohly být ty 

pravé…   

 
 
 
 

Autor: Anna a Laura Leporati.  

S laskavým svolením nakladatelství Elledici překlad a úpravy z Dossier Catechista  

3/2015 – 2016 David Žofák. 

  



PŘÍLOHA:  
 

HLAŠ PROROKA IZAIÁŠE 
 

Proroci byli spravedliví a svatí muži. Bůh je vyvolil, aby lidu připomínali smlouvu, kterou s nimi 

uzavřel. Ujímali se slabých, kázali obrácení a vybízeli lidi, aby důvěřovali Bohu. Jedním 

z proroků byl Izaiáš. Žil asi od roku 750 do roku 700 před Kristovým narozením. Jeho 

prostřednictvím Bůh předpověděl příchod Spasitele, syna Panny Marie.  

Blahobyt a bohatství již dlouho kazily mravy. Lidé se klaněli výtvorům vlastních rukou a 

zapomínali na Hospodina. Mezitím cizí vojska vpadla do Jeruzaléma, vypálila město a zpustošila 

venkov. Bůh povolal Izaiáše, aby k lidu mluvil:  

Jdi a zvěstuj lidu tato má slova:  

„...Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.  

Omyjte se, očisťte se, přestaňte páchat zlo.  

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku. 

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.  

I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh.“ 

 

Došlo k tomu, že panovníci okolních království se spojili a společně táhli na Jeruzalém. 

Nepodařilo se jim však zmocnit se města. Při jeho obléhání řekl Pán Izaiášovi: „Zachovej klid a 

neboj se svých nepřátel. Důvěřuj v sílu a pomoc svého Boha.“ Izaiáš oznámil tato slova králi. 

Ale judský král Achaz nedůvěřoval prorokovým slovům. Izaiáš k němu a ke všemu lidu dále 

promlouvá slovy:  

„Slyšte, dome Davidův!  

Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha?  

Proto vám dá znamení sám Panovník:  

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“  

(podle lzaiáše, kap. 1 a 7).  

 

Jméno Emanuel v češtině znamená: S námi Bůh. Izaiášova slova se naplnila na Panně Marii a 

jejím dítěti Ježíši Kristu, Synu Božím.  

 

 

 

 
Katechismus ČBK „Pojďte za mnou“ pro děti od osmi do deseti let. Praha: Paulínky 1998, s. 43 

  



 

  

Skončily temnoty! 

BŮH JE S NÁMI 
 

Bůh je s námi proto, aby nám pomohl uskutečnit lepší svět 
 

Přečti si text a s kamarády vytvoř plakát, který tuto skutečnost znázorní. 
Plakát (nástěnku) vymalujte, nalepte na něj obrázky a nakreslete další situace 

kromě těch, které už vidíte. 
 

 

Emmanuel  

To dítě položené  

v jeslích, chudé a křehké, 

to dítě, které je s námi 

         je Emmanuel! 

To dítě, podobné 

všem dětem světa, malé a 

bezbranné, pokorné a bez  

moci, vyhozené z hostince, 

je Emmanuel, který  

přišel svrhnout mocné 

a povýšit ponížené. 

 
Je to Emmanuel, 

který přišel vyrvat zbraně 

z rukou vojáků; 

to dítě, tak slabé, 

je Kníže Pokoje! 

 To dítě  

narozené v noci 

přišlo, aby ukázalo všem lidem  

cestu, která vede ke štěstí  

bez konce. 

 

To dítě přišlo  

proto, aby vedlo ty, 

kteří chtějí nechat zazářit  

na zemi radost! 

 

To dítě  

je Emmanuel: 

je  

„Bůh s námi“! 
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