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� Základní verš 
„Toho roku, kdy zem�el král Uzijáš, spat�il jsem Panovníka. Sed�l na vysokém a vznosném tr�nu a lem 

jeho roucha napl�oval chrám.“ (Iz 6:1) 
 

   Když jeden ze žák� položil Konfuciovi otázku: „Které prvky charakterizují dobrou vládu?“, filozof mu 
odpov�d�l: „Dostatek jídla, dostatek zbraní a d�v�ra oby�ejného lidu.“ 
   „P�edpokládejme však,“ ptal se žák dále, „že byste nem�l na výb�r a jednoho byste se musel vzdát – �eho 
byste se z�ekl?“ „Zbraní,“ odpov�d�l Konfucius. 
   Žák byl vytrvalý a ptal se dále: „P�edpokládejme, že byste byl potom p�inucen z�íci se jednoho z t�ch 
dvou, které vám z�staly. �eho byste se vzdal?“ „Jídla,“ odpov�d�l Konfucius, „protože stará moudrost �íká, 
že od nepam�ti lidé zápasí s hladem, ale lid, který ztratil d�v�ru ke svým vládc�m, je skute�n� ztracený.“ 
(Green, Michael P. 1500 Illustrations for Biblical Preaching, Grand Rapids, MI: Baker Books, 1989, s. 215) 
   Lidé cht�jí (a vlastn� i pot�ebují) mít silné a d�v�ryhodné v�dce. Když jeden voják podepisoval smlouvu  
s armádou podruhé, jeden z nová�k� se ho ptal, pro� se rozhodl op�t vstoupit do armády. „Vyzkoušel jsem 
život v civilu,“ odpov�d�l, „ale tam nikdo není za nic zodpov�dný.“ 
 

Tento týden si budeme p�i studiu šesté kapitoly knihy Izajáš všímat v�dc� Božího lidu v dob� proroka 

Izajáše, jejich silných i slabých stránek, a zárove� hledat, nakolik mohou být tyto texty aktuální                

i v sou�asnosti. 
 

� Osnova lekce: 
1. Iz 6,1: Uzijáš – nev�rný v�dce lidu (ned�le) 
2. Iz 6,1–4: Hospodin – ideální v�dce lidu (pond�lí) 
3. Iz 6,5–7: Izajáš – povolaný a o�išt�ný v�dce lidu 
    a. Jeho o�išt�ní (úterý) 
    b. Jeho pov��ení (st�eda) 
    c. Jeho poselství (�tvrtek) 
 

NE 3. ledna – Král, je mrtev, a� žije král! (Iz 6:1) 
Iz 6:1  „„Toho roku, kdy zem�el král Uzijáš, spat�il jsem Panovníka. Sed�l na vysokém a vznosném tr�nu 

a lem jeho roucha napl�oval chrám.“ 

2Pa 26:3.4.16.19.23  „3Uzijášovi bylo šestnáct let, když za�al kralovat, a kraloval v Jeruzalém� dvaapade-

sát let. Jeho matka se jmenovala Jekolja a byla z Jeruzaléma. 4�inil to, co je správné v Hospodinových 

o�ích, zcela jak to �inil jeho otec Amasjáš. (…) 16Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšli-

vým, až se úpln� zkazil a zpronev��il Hospodinu, svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby 

pálil kadidlo na kadidlovém oltá�i. (…) 19V ruce m�l kadidelnici, aby pálil kadidlo. Jakmile se v��i kn�-

žím rozb�snil, vyrazilo se mu na �ele malomocenství p�ed o�ima kn�ží v Hospodinov� dom� u kadidlové-

ho oltá�e. (…) 23I ulehl Uzijáš ke svým otc�m a poh�bili ho vedle jeho otc� na poli u poh�ebišt� král�.“ 
2Pa 26:18  „Ti se postavili proti králi Uzijášovi a �ekli mu: „Tob�, Uzijáši, nep�ísluší pálit kadidlo Hospodinu, nebo� to 
je záležitost kn�ží, syn� Áronových, posv�cených k tomu, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyn�, pon�vadž ses zpronev��il. 
To ti u Hospodina Boha k sláv� nebude.““ 
Iz 6:5-7  „5I �ekl jsem: „B�da mi, jsem ztracen. Jsem �lov�k ne�istých rt� a mezi lidem ne�istých rt� bydlím, a spat�il 
jsem na vlastní o�i Krále, Hospodina zástup�.“ 6Tu ke mn� p�ilet�l jeden ze seraf�. V ruce m�l žhavý uhlík, který vzal 
klešt�mi z oltá�e, 7dotkl se mých úst a �ekl: „Hle, toto se dotklo tvých rt�, tvá vina je od�ata a tv�j h�ích je usmí�en.““ 
L 18:14  „Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedln�n do svého domu, a ne farizeus. Nebo� každý, kdo se povyšuje, 
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 
Iz 1:6  „Od hlavy až k pat� nic zdravého není. Samá mod�ina a jizva i �erstvá rána, nejsou vyma�kány ani obvázány ani 
ošet�eny olejem.“ 
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13Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždy� on vidí, že jeho den p�ijde. 14Svévolníci tasí me�, luk napínají, cht�jí srazit 
poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí p�ímou cestou. 15Jejich me� však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zp�erá-
ženy. 16Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolník�, 17nebo� svévolník�m budou p�eraženy paže, 
kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. 18Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich d�dictví potrvá v��n�.     
19V �ase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dn� hladu. 20Avšak svévolníci zhynou, nep�átelé Hospodinovi se 
vytratí jak p�vab lu�in, vytratí se v dýmu. 21Svévolník si p�j�uje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává. 
22Požehnaní, ti obdrží zemi, zlo�e�ení budou vymýceni. 23Hospodin �iní krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cest�.   
24I kdyby klesal, nikdy neupadne, nebo� Hospodin podpírá jeho ruku. 25Od své mladosti, a jsem už starý, jsem nevid�l, že 
by byl opušt�n spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. 26Slituje se kdykoli a vypom�že p�j�kou, také jeho 
potomci jsou požehnáním. 27Odstup od zla, konej dobro, nav�ky pak budeš bydlet v zemi , 28nebo� Hospodin miluje právo 
a své v�rné neopouští. 29Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. 30Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, 
jeho jazyk vyhlašuje právo. 31Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají. 32Svévolník však �íhá na spravedlivé-
ho, chce ho uštvat k smrti. 33Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévoln� byl souzen. 34Slož nad�ji     
v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší t� a obdržíš zemi a spat�íš, jak budou svévolníci vymýceni. 35Vid�l jsem krutého 
svévolníka: rozpínal se jako bujné k�oví; 36odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení. 37P�idržuj se bezúhonného, 
hle� na p�ímého; pokojný muž bude mít potomstvo. 38Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolník� 
bude vymýceno. 39Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v �as soužení jim bývá. 40Hospodin jim pomáhá a vyváznout 
jim dává, dá jim z moci svévolník� vyváznout a zachrání je, protože se k n�mu utíkají.“ 
 

3. Pro� je v Iz 6 tolik nep�ímých zmínek o Dni smí�ení? Pamatuj, že každoro�n� práv� v tento den B�h 
o�istil své v�rné od h�íchu a odsoudil nev�rné (Lv 16,30; 23,29.30). 
Lv 16:30  „V tento den za vás vykoná smír�í ob�ady a o�istí vás ode všech vašich h�ích�. Budete p�ed Hospodinem 
�isti.“ 
Lv 23:29.30  „29Kdo se toho dne nebude poko�ovat, bude vyobcován ze svého lidu. 30Kdyby n�kdo konal toho dne n�jakou 
práci, vyhubím ho ze spole�enství jeho lidu.“ 
 

 
 

Shrnutí 
V nebezpe�ných �asech, kdy slabost v�dc� a král� byla až nápadn� zjevná, dostává Izajáš od Pána vesmí-

ru velkolepé vid�ní. Zd�šen svou nedostate�ností, avšak o�išt�n a posiln�n milosrdenstvím, byl Izajáš 

p�ipraven vyjít jako Boží vyslanec do nep�átelského sv�ta. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 
 

� 
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PO 4. ledna – „Svatý, svatý, svatý!“ (Iz 6:1-4) 
Iz 6:1-4  „1Toho roku, kdy zem�el král Uzijáš, spat�il jsem Panovníka. Sed�l na vysokém a vznosném 

tr�nu a lem jeho roucha napl�oval chrám. 2Nad ním stáli serafové: každý z nich m�l po šesti k�ídlech, 

dv�ma si zastíral tvá�, dv�ma si zakrýval nohy a dv�ma se nadnášel. 3Volali jeden k druhému: „Svatý, 

svatý, svatý je Hospodin zástup�, celá zem� je plná jeho slávy.“ 4Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly 

prah� a d�m se naplnil dýmem.“ 
Ex 25:8  „A� mi ud�lají svatyni a já budu bydlet uprost�ed nich.“ 
Ex 40:34-38  „34Tu oblak zahalil stan setkávání a p�íbytek naplnila Hospodinova sláva. 35Mojžíš nemohl p�istoupit ke 
stanu setkávání, nebo� nad ním p�ebýval oblak a p�íbytek napl�ovala Hospodinova sláva. 36Kdykoli se oblak z p�íbytku 
zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanoviš�. 37Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. 38Hospodin�v 
oblak býval ve dne nad p�íbytkem a v noci na n�m planul ohe� p�ed o�ima celého domu izraelského na všech jejich 
stanovištích.“ 
Ez 1:1-11  „1V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. 
Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 2„Toto praví 
Kýros, král perský: ‚Hospodin, B�h nebes, mi dal všechna království zem�. Pov��il m�, abych mu vybudoval d�m             
v Jeruzalém�, který je v Judsku. 3Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – B�h bu� s ním – se m�že vydat na cestu do Jeruzalé-
ma, který je v Judsku, a stav�t d�m Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalém�. 4Každého, kdo z�stal na 
kterémkoli míst� jako host, nech� podpo�í místní obyvatelé st�íbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými 
ob��mi pro Boží d�m v Jeruzalém�.‘“ 5Tu se vydali na cestu p�edstavitelé judských a benjamínských rod�, kn�ží a levité, 
všichni, jejichž ducha probudil B�h, aby stav�li Hospodin�v d�m v Jeruzalém�. 6Celé okolí je podpo�ilo st�íbrnými 
nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary krom� toho, co ob�tovali dobrovoln�. 7Král Kýros také vydal 
p�edm�ty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. 8Perský král Kýros je 
p�edal správci pokladu Mitredatovi, aby je se�tené odevzdal judskému p�edáku Šéšbasarovi. 9Toto je jejich soupis: t�icet 
zlatých ob�tních misek, tisíc st�íbrných ob�tních misek, dvacet dev�t jiných misek, 10t�icet zlatých koflík�, �ty�i sta deset 
náhradních st�íbrných koflík�, tisíc jiných nádob. 11Všech zlatých a st�íbrných nádob bylo p�t tisíc �ty�i sta. To všechno 
p�inesl Šéšbasar, když byli p�ivedeni p�esídlenci z Babylónu do Jeruzaléma.“ 
Da 7:9.10  „9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 
�istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe�. 10�eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, tisíce tisíc� 
sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl soud a byly otev�eny knihy.“ 
Zj 4:5  „Od tr�nu šlehaly blesky a dun�lo hromobití; p�ed tr�nem ho�elo sedm sv�tel – to je sedmero duch� Božích.“ 
Zj 4:8  „Všechny �ty�i bytosti jedna jako druhá m�ly po šesti k�ídlech a plno o�í hledících ven i dovnit�. A bez ustání 
dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, B�h všemohoucí, ten, který byl a který jest a který p�ichází.““ 
 

ÚT 5. ledna – Nový �lov�k (Iz 6:5-7) 
Iz 6:5-7  „5I �ekl jsem: „B�da mi, jsem ztracen. Jsem �lov�k ne�istých rt� a mezi lidem ne�istých rt� 

bydlím, a spat�il jsem na vlastní o�i Krále, Hospodina zástup�.“ 6Tu ke mn� p�ilet�l jeden ze seraf�.        

V ruce m�l žhavý uhlík, který vzal klešt�mi z oltá�e, 7dotkl se mých úst a �ekl: „Hle, toto se dotklo tvých 

rt�, tvá vina je od�ata a tv�j h�ích je usmí�en.““ 
Lv 16:2.12.13.21  „2Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Promluv ke svému bratru Áronovi, a� nevstupuje v libovolné dob� do 
svatyn� dovnit� za oponu k p�íkrovu, který je na schrán�, aby nezem�el, až se objevím v oblaku nad p�íkrovem. … 12Vezme 
z oltá�e, od Hospodina, kadidelnici plnou žhavého uhlí a dv� hrsti jemného kadidla z vonných v�cí a vnese to dovnit� za 
oponu. 13Kadidlo vloží na ohe� p�ed Hospodina. Oblak z kadidla zahalí p�íkrov, který je na schrán� sv�dectví, aby neze-
m�el. … 21Áron vloží ob� ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelc� a všechna jejich 
p�estoupení se všemi jejich h�íchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá p�ipraveným mužem vyhnat do poušt�.“ 
Ex 33:20  „Dále pravil: „Nem�žeš spat�it mou tvá�, nebo� �lov�k m� nesmí spat�it, má-li z�stat naživu.““ 
Sd 6:22.23  „22Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodin�v posel, a zvolal: „B�da mi , Panovníku Hospodine, vždy� jsem 
vid�l Hospodinova posla tvá�í v tvá�!“ 23Hospodin jej však uklidnil: „Pokoj tob�; neboj se, nezem�eš.““ 
Nu 31:23  „Vše, co snese ohe�, p�epálíte ohn�m a bude to �isté; musí se to však o�istit od h�íchu také o�istnou vodou. 
Všechno, co nesnese ohe�, properete vodou.“ 
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Iz 6:1-13  „1Toho roku, kdy zem�el král Uzijáš, spat�il jsem Panovníka. Sed�l na vysokém a vznosném tr�nu a lem jeho 
roucha napl�oval chrám. 2Nad ním stáli serafové: každý z nich m�l po šesti k�ídlech, dv�ma si zastíral tvá�, dv�ma si 
zakrýval nohy a dv�ma se nadnášel. 3Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástup�, celá zem� je plná 
jeho slávy.“ 4Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prah� a d�m se naplnil dýmem. 5I �ekl jsem: „B�da mi, jsem ztra-
cen. Jsem �lov�k ne�istých rt� a mezi lidem ne�istých rt� bydlím, a spat�il jsem na vlastní o�i Krále, Hospodina zástup�.“ 
6Tu ke mn� p�ilet�l jeden ze seraf�. V ruce m�l žhavý uhlík, který vzal klešt�mi z oltá�e, 7dotkl se mých úst a �ekl: „Hle, 
toto se dotklo tvých rt�, tvá vina je od�ata a tv�j h�ích je usmí�en.“ 8Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu       
a kdo nám p�jde?“ I �ekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ 9Odpov�d�l: „Jdi a �ekni tomuto lidu: ‚Poslouchejte a po-
slouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.‘ 10Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu o�i, 
aby o�ima nevid�l, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven.“ 11Tu jsem �ekl: „Dlouho ješt�, 
Panovníku?“ On odpov�d�l: „Dokud nezpustnou m�sta a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se neprom�ní        
v spouš�.“ 12Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opušt�no. 13Z�stane-li v ní jen desetina, i ta bude 
zajata a p�ijde vnive� jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude sím� svaté.“ 
 

ST 6. ledna – Královské pov��ení (Iz 6:8) 
Iz 6:8  „Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám p�jde?“ I �ekl jsem: „Hle, zde jsem, 

pošli mne!““ 
Jr 1:4-10  „4Stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 5„D�íve než jsem t� vytvo�il v život� matky , znal jsem t�, d�íve než jsi 
vyšel z l�na, posv�til jsem t�, dal jsem t� pronárod�m za proroka.“ 6Nato jsem odpov�d�l: „Ach, Panovníku Hospodine, 
nevím, jak bych mluvil. Jsem p�ece chlapec.“ 7Ale Hospodin mi �ekl: „Ne�íkej: Jsem chlapec. Všude, kam t� pošlu, 
p�jdeš, a všechno, co ti p�ikážu, �ekneš. 8Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím t�, je výrok Hospodin�v.“ 
9Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin �ekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. 10Hle�, tímto 
dnem t� ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ni�il a bo�il, stav�l a sázel.““ 
Ex 34  „1Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Vytesej si dv� kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na 
prvních deskách, jež jsi rozt�íštil. 2P�iprav se na ráno; vystoupíš zrána na horu Sínaj a postavíš se tam na vrcholku hory 
ke mn�. 3Nikdo s tebou nevystoupí, a též a� se na celé ho�e nikdo neukáže, ani brav nebo skot a� se nepase poblíž té 
hory.“ 4Mojžíš tedy vytesal dv� kamenné desky, jako ty první. Za �asného jitra vystoupil na horu Sínaj, jak mu Hospodin 
p�ikázal, a do rukou vzal ob� kamenné desky. 5Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam z�stal stát s ním a vzýval 
Hospodinovo jméno. 6Když Hospodin kolem n�ho p�echázel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! B�h plný slitování a milosti-
vý, shovívavý, nejvýš milosrdný a v�rný, 7který osv�d�uje milosrdenství tisíc�m pokolení , který odpouští vinu, p�estoupe-
ní a h�ích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otc� na synech i na vnucích do t�etího a �tvrtého pokolení .“ 
8Mojžíš rychle padl na kolena tvá�í k zemi, klan�l se 9a �ekl: „Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, 
Panovníku, uprost�ed nás. Je to lid tvrdošíjný; promi� nám však vinu a h�ích a p�ijmi nás jako d�dictví.“ 10Hospodin 
odpov�d�l: „Hle, uzavírám s vámi smlouvu. P�ed veškerým tvým lidem u�iním podivuhodné v�ci, jaké nebyly stvo�eny na 
celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprost�ed n�hož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; nebo� to, co já s tebou 
u�iním, bude vzbuzovat báze�. 11Bedliv� dbej na to, co ti dnes p�ikazuji. Hle, vypudím p�ed tebou Emorejce, Kenaance, 
Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. 12Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té zem�, do které vejdeš, 
aby se nestali uprost�ed tebe lé�kou. 13Proto jejich oltá�e pobo�íte, jejich posvátné sloupy rozt�íštíte a jejich posvátné 
k�ly pokácíte. 14Nebudeš se klan�t jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je B�h žárliv� milující . 
15Neuzav�eš smlouvu s obyvateli té zem�. Budou se svými bohy smilnit a svým boh�m ob�tovat a tebe pozvou, abys jedl    
z jejich ob�tního hodu; 16a ty budeš brát z jejich dcer manželky pro své syny a jejich dcery budou se svými bohy smilnit    
a svád�t tvé syny, aby smilnili s jejich bohy. 17Nebudeš si odlévat sochy boh�. 18Budeš dbát na slavnost nekvašených 
chleb�. Sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti p�ikázal, ve stanovený �as v m�síci ábíbu; nebo� v m�síci ábíbu 
jsi vyšel z Egypta. 19Všechno, co otvírá l�no, bude pat�it mn�, i každý samec z prvého vrhu tvého stáda, skotu i bravu. 
20Osla, který se narodil jako první, vyplatíš ovcí; jestliže jej nevyplatíš, zlomíš mu vaz. Vyplatíš každého svého prvoroze-
ného syna. Nikdo se neukáže p�ed mou tvá�í s prázdnou. 21Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpo�ineš; i p�i orb� 
a p�i žni odpo�ineš. 22Budeš slavit slavnost týdn�, prvních snopk� pšeni�né žn�, a slavnost sklizn� na p�elomu roku. 
23T�ikrát v roce se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ukáže p�ed Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. 24Vyženu p�ed 
tebou pronárody a rozší�ím tvé pomezí. Nikdo nebude žádostiv tvé zem�, když se p�jdeš t�ikrát v roce ukázat p�ed Hospo-
dinem, svým Bohem. 25Nebudeš porážet dobyt�e tak, aby krev mého ob�tního hodu vytekla na n�co kvašeného. Nebudeš 
p�echovávat p�es noc do rána nic z ob�ti p�i slavnosti hodu beránka. 
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 21Jestliže bys však spravedlivého varoval, aby neh�ešil, a on p�estane h�ešit, bude žít, protože se dal varovat, a ty jsi svou 
duši vysvobodil.““ 
Ex 4:21  „Hospodin dále Mojžíšovi poru�il: „Až se vrátíš do Egypta, hle�, abys p�ed faraónem ud�lal všechny zázraky, 
jimiž jsem t� pov��il. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí.“ 
Ex 8:15  „Hospodin dále Mojžíšovi poru�il: „Až se vrátíš do Egypta, hle�, abys p�ed faraónem ud�lal všechny zázraky, 
jimiž jsem t� pov��il. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí.“ 
Ex 9:34  „Když farao vid�l, že p�estal déš� a krupobití i hromobití, h�ešil dále. Z�stal v srdci neoblomný, on i jeho slu-
žebníci.“ 
1K 10:13  „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. B�h je v�rný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste 
nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám p�ipraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ 
 

PÁ 8. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Ti, kdo zbohatli, za�ali vystavovat na odiv sv�j majetek a libovali si v nez�ízených pitkách a slavnostech 
(viz Iz 2,11.12; 3,16.18–23; 5,22.11.12). Modlá�ství se stalo p�irozenou sou�ástí života, která už nikoho 
nepohoršovala (viz Iz 2,8.9). Hrstka t�ch, kte�í z�stali Bohu v�rní, propadala zoufalství. Zdálo se jim, že 
Boží zám�ry se neuskute�ní. 
   Není divu, že když byl Izajáš povolán, aby v této dob� prorokoval, moc se mu do pln�ní sv��eného úkolu 
necht�lo. V�d�l, že se setká se silným odporem. Když p�emýšlel o tom, jak jsou lidé tvrdohlaví a nev�rní, 
p�ipadl mu jeho úkol beznad�jný. Je správné, aby kv�li svému zoufalství nechal Judu napospas modlá�ství? 
Mají ninivští bohové ovládat zemi a protivit se Bohu?“ (PK 306.307; OSU 118) 
Iz 2:11.12  „11Ponížen bude zpupný pohled �lov�ka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedin� 
Hospodin. 12Nebo� den Hospodina zástup� p�ijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude 
sníženo.“ 
Iz 3:16.18-23  „16I �ekl Hospodin: „Dcery sijónské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, sv�dn� hledí, cupitav� chodí, na 
nohou jim ch�estí nákotníky.“ … 18V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, ná�elky a p�lm�sí�ky, 19náušnice, 
náramky a závojí�ky, 20�elenky a �etízky, stužky, talismany a amulety, 21prsteny a nosní kroužky, 22slavnostní roucha         
a p�ehozy, šátky a vá�ky, 23zrcátka i košilky, turbany a �ízy.“ 
Iz 5:11.12.22  „11B�da t�m, kte�í za �asného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setm�ní je rozpaluje víno. 12Citera 
a harfa, bubínek a píš�ala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou z�etel a dílo jeho rukou nevidí. 
… 22B�da bohatýr�m zdatným v pití vína, muž�m udatným v míchání opojných nápoj�.“ 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jak bys odpov�d�l na otázku skeptika anebo ateisty: „Jak dokážeš, že B�h se o všechno stará?“ 
 

2. Jestli všechno �ídí B�h, pro� trpí nevinní? Znamená text Iz 1,19.20 to, že v život� potkají v�rné Boží 
následovníky dobré v�ci, a ty, co se bou�í, zlé v�ci? Srov. Jb 1–2; Ž 37; Ž 73. Jak máme správn� chápat 
Boží charakter plný lásky a zárove� to, že lidi postihují zlé v�ci? 
Iz 1:19.20  „19Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých dar� zem�. 20Když však odmítnete a budete se 
zp��ovat, bude vás požírat me�.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.“ 
Ž 37  „1David�v. 2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi p�ebývej 
a zachovávej v�rnost. 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , o� požádá tvé srdce. 5Svou cestu sv�� Hospodinu, doufej       
v n�ho, on sám bude jednat. 6Dá, že tvoje spravedlnost zazá�í jak sv�tlo, jako polední jas tvoje právo. 7Ztiš se p�ed Hos-
podinem a �ekej na n�j. Nevzrušuj se kv�li tomu, kdo jde úsp�šn� svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. 8Odlož hn�v        
a zanech rozho��ení, nevzrušuj se, a� se nedopustíš zlého, 9nebo� zlovolníci budou vymýceni, ale kdo nad�ji skládá          
v Hospodina, obdrží zemi. 10Ješt� mali�ko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. 11Ale pokorní 
obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. 12Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, sk�ípe proti n�mu svými zuby. 
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 26A� mé t�lo i mé srdce ch�adne, B�h bude nav�ky skála mého srdce a m�j podíl. 27Hle, ti, kdo se tob� vzdálí, zhynou. Ty 
uml�íš každého, kdo poruší ti v�rnost. 28Mn� však v Boží blízkosti je dob�e, v Panovníku Hospodinu mám své úto�išt�, 
proto vyprávím o všech tvých �inech.“ 
Žd 4:14-16  „14Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme. 15Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu. 16P�istupme tedy sm�le k tr�nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli 
milost a pomoc v pravý �as.“ 
Žd 10:19-23  „19Protože Ježíš ob�toval svou krev, smíme se, brat�í, odvážit vejít do svatyn� 20cestou novou a živou, 
kterou nám otev�el zrušením opony – to jest ob�továním svého t�la. 21Máme-li tedy tak velikého kn�ze nad celým Božím 
domem, 22p�istupujme p�ed Boha s opravdovým srdcem a v plné jistot� víry, se srdcem o�išt�ným od zlého sv�domí          
a s t�lem obmytým �istou vodou. 23Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, 
je v�rný.“ 
Zj 5  „1A v pravici toho, který sedí na tr�nu, spat�il jsem knihu úpln� popsanou, zape�et�nou sedmi pe�et�mi. 2Tu jsem 
uvid�l mocného and�la, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otev�ít tu knihu a rozlomit její pe�et�?“ 3Ale nikdo 
na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otev�ít a podívat se do ní. 4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo 
by byl hoden tu knihu otev�ít a podívat se do ní. 5Ale jeden ze starc� mi �ekl: „Nepla�. Hle, zvít�zil lev z pokolení Judova, 
potomek David�v; on otev�e tu knihu sedmkrát zape�et�nou.“ 6Vtom jsem spat�il, že uprost�ed mezi tr�nem a t�mi �ty�mi 
bytostmi a starci stojí Beránek, ten ob�tovaný; m�l sedm roh� a sedm o�í, což je sedmero duch� Božích vyslaných do 
celého sv�ta. 7P�istoupil k tomu, který sedí na tr�nu, a p�ijal knihu z jeho pravice. 8A když tu knihu uchopil, �ty�i bytosti   
a �ty�iadvacet starc� padlo na kolena p�ed Beránkem; každý m�l loutnu a zlatou nádobu napln�nou v�ní kadidla, což 
jsou modlitby Božího lidu. 9A zpívali novou píse�: „Jsi hoden p�ijmout tu knihu a rozlomit její pe�et�, protože jsi byl 
ob�tován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmen�, jazyk�, národ� a ras 10a u�inil je královským kn�žstvem našeho 
Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ 11A vid�l jsem, jak kolem tr�nu a t�ch bytostí i starc� stojí množství and�l� – bylo jich 
na tisíce a na statisíce; 12slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten ob�tovaný, p�ijmout moc, bohat-
ství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobro�e�ení.“ 13A všechno stvo�ení na nebi, na zemi, pod zemí i v mo�i, všecko, co       
v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na tr�nu, i Beránkovi dobro�e�ení, �est, sláva i moc na v�ky v�k�!“         
14A ty �ty�i bytosti �ekly: „Amen;“ starci padli na kolena a klan�li se.““ 
 

�T 7. ledna – Tvrdé poselství (Iz 6:9-13) 
Iz 6:9-13  „9Odpov�d�l: „Jdi a �ekni tomuto lidu: ,Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte 

se, dívejte, nic nepoznáte.‘ 10Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu o�i, aby o�ima nevid�l, 

ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven.“ 11Tu jsem �ekl: „Dlouho ješt�, Pa-

novníku?“ On odpov�d�l: „Dokud nezpustnou m�sta a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se 

neprom�ní v spouš�.“ 12Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opušt�no. 13Z�stane-li 

v ní jen desetina, i ta bude zajata a p�ijde vnive� jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbude 

jen pahýl. Tento pahýl bude sím� svaté.“ 
Mt 13:13-16  „13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. 14A plní se na nich 
proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavi�n� budete hled�t, a neuvidíte. 15Nebo� obrostlo 
tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a o�i zav�eli, takže neuvidí o�ima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí          
a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ 16Blažené vaše o�i, že vidí, i vaše uši, že slyší.“ 
2Pt 3:9  „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to n�kte�í vykládají, nýbrž má s námi trp�livost, protože si nep�eje, aby 
n�kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp�li k pokání.“ 
Ez 2:5  „A� poslechnou nebo ne, jsou d�m vzpurný. Poznají však, že byl uprost�ed nich prorok.“ 
Ez 3:16-21  „16Když uplynulo sedm dní, stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 17„Lidský synu, ustanovuji t� strážcem 
izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vy�ídíš jim mé varování. 18�eknu-li o svévolníkovi: ‚Zem�eš,‘ a ty bys 
nepromluvil a svévolníka nevaroval p�ed jeho svévolnou cestou, abys ho p�ivedl k životu, ten svévolník zem�e za svou 
nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpov�dnosti tebe. 19Jestliže budeš svévolníka varovat, ale on se od své svévole    
a své svévolné cesty neodvrátí, zem�e pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. 20Když se odvrátí spravedlivý od 
své spravedlnosti a bude se dopoušt�t bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zem�e. Jestliže jsi ho v jeho h�íchu 
nevaroval, zem�e a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpov�dnosti 
tebe. 
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26Prvotiny raných plod� své role p�ineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš va�it k�zle v mléku jeho matky.“ 
27Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Napiš si tato slova, nebo� podle t�chto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu.“ 28A byl 
tam s Hospodinem �ty�icet dní a �ty�icet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, 
desatero p�ikázání. 29Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, m�l p�i sestupu z hory desky sv�dectví v rukou. Mojžíš 
nev�d�l, že mu od rozhovoru s Hospodinem zá�í k�že na tvá�i. 30Když Áron a všichni Izraelci uvid�li, jak Mojžíšovi zá�í 
k�že na tvá�i, báli se k n�mu p�istoupit. 31Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k n�mu Áron a všichni p�edáci pospolitosti      
a Mojžíš k nim promluvil. 32Potom p�istoupili všichni Izraelci a on jim p�ikázal všechno, o �em s ním Hospodin mluvil na 
ho�e Sínaji. 33Když k nim Mojžíš p�estal mluvit, dal si na tvá� závoj. 34Kdykoli Mojžíš vstupoval p�ed Hospodina, aby        
s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelc�m mluvil, co mu bylo p�ikázáno. 35Izraelci 
spat�ili Mojžíšovu tvá� a vid�li , jak mu k�že na tvá�i zá�í. Proto si Mojžíš dával na tvá� závoj, pokud nešel mluvit            
s Hospodinem .“ 
1Kr 19  „1Achab oznámil Jezábele vše, co ud�lal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky me�em. 2Jezábel poslala         
k Elijášovi posla se slovy: „A� bohové ud�lají, co cht�jí! Zítra v tento �as naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“ 
3Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. P�išel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. 
4Sám šel den cesty pouští, až p�išel k jednomu trnitému ke�i a usedl pod ním; p�ál si um�ít. �ekl: „Už dost, Hospodine, 
vezmi si m�j život, vždy� nejsem lepší než moji otcové.“ 5Pak pod tím ke�em ulehl a usnul. Tu se ho dotkl and�l a �ekl mu: 
„Vsta� a jez!“ 6Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pe�ený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se   
a op�t ulehl. 7Hospodin�v and�l se ho však dotkl podruhé a �ekl: „Vsta� a jez, máš p�ed sebou dlouhou cestu!“ 8Vstal, 
pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu �ty�icet dní a �ty�icet nocí až k Boží ho�e Chorébu. 9Tam vešel do jeskyn� a v ní 
p�enocoval. Tu k n�mu zazn�lo slovo Hospodinovo. B�h mu �ekl: „Co tu chceš, Elijáši?“ 10Odpov�d�l: „Velice jsem 
horlil pro Hospodina, Boha zástup�, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltá�e zbo�ili a tvé proroky povraždili 
me�em. Zbývám už jen sám, avšak i mn� ukládají o život, jak by m� o n�j p�ipravili.“ 11Hospodin �ekl: „Vyjdi a postav se 
na ho�e p�ed Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. P�ed Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory           
a t�íštící skály, ale Hospodin v tom v�tru nebyl. Po v�tru zem�t�esení, ale Hospodin v tom zem�t�esení nebyl. 12Po ze-
m�t�esení ohe�, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 13Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvá� 
plášt�m, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyn�. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“ 14Odpov�d�l: „Velice jsem 
horlil pro Hospodina, Boha zástup�, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltá�e zbo�ili a tvé proroky povraždili 
me�em. Zbývám už jen sám, avšak i mn� ukládají o život, jak by m� o n�j p�ipravili.“ 15Hospodin mu �ekl: „Jdi, vra� se 
svou cestou k damašské poušti. Až tam p�ijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. 16Jehúa, syna Nimšího, pomažeš 
za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. 17Kdo unikne Chazaelovu 
me�i, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne Jehúovu me�i, toho usmrtí Elíša. 18Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , 
jejichž kolena nepoklekla p�ed Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“ 19Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak o�e. 
Bylo p�ed ním dvanáct sp�ežení a on sám p�i dvanáctém. Elijáš k n�mu p�ikro�il a hodil na n�j sv�j pláš�. 20Elíša opustil 
dobytek, rozb�hl se za Elijášem a �ekl: „Dovol, a� políbím otce a matku. Pak p�jdu za tebou.“ On mu �ekl: „Jdi a vra� 
se! Nezapome� , co jsem ti u�inil.“ 21Obrátil se tedy od n�ho, vzal sp�ežení dobyt�at a ob�toval je. Maso uva�il na d�íví z 
jejich jha a dal je lidu, a ti jedli. Potom vstal, šel za Elijášem a p�isluhoval mu.“ 
Ž 73  „1Žalm. Pro Asafa. Jak je B�h dobrý k Izraeli, k t�m, kdo jsou �istého srdce! 2Avšak moje nohy málem odbo�ily, 
moje kroky tém�� sešly z cesty , 3nebo� jsem závid�l pot�ešt�nc�m, když jsem vid�l svévolné, jak pokojn� si žijí . 4Smrt je 
do okov� ješt� nesev�ela, jejich t�lo kypí, 5nev�dí, co je to lidské plaho�ení, nebývají postiženi jako jiní lidé. 6Jejich 
náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do n�hož se halí. 7Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. 
8Vysmívají se a mluví zlomysln�, povýšenou �e�í utiskují druhé . 9Do úst nebesa si berou, jazykem prosmý�í zemi. 10A lid 
se za nimi hrne lokat vodu plným douškem . 11�íkávají: „Což se to B�h dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?“ 12Ano, to jsou 
svévolníci: bez starostí v��n� kupí jm�ní. 13Tedy zbyte�n� jsem si uchoval ryzí srdce a dlan� omýval nevinností? 14Každý 
den se na m� sypou rány, každé ráno bývám trestán. 15Kdybych �ekl: „Budu mluvit jako oni,“ v�rolomn� bych opustil 
pokolení tvých syn�. 16P�emýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo. 17Teprv když jsem vstoupil do 
svatyn� Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. 18V�ru, stavíš je na kluzké cesty, do zkázy je srazíš. 19Jaký úd�s náhle 
vzbudí, hr�zou se obrátí vnive�, zajdou 20jako sen po procitnutí; Panovníku, pohrdneš jejich p�eludem, až je probudíš. 
21Když bylo mé srdce roztrp�ené, když se jit�ilo mé ledví, 22byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobyt�e jsem p�ed tebou 
býval. 23Já však chci být ustavi�n� s tebou, uchopils m� za pravici, 24povedeš m� podle svého rozhodnutí a pak do slávy 
m� p�ijmeš. 25Koho bych m�l na nebesích? A na zemi v nikom krom� tebe nemám zalíbení. 
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