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� Základní verš 
„Nebudete-li stálí ve ví�e, neobstojíte!“ (Iz 7:9) 
 

   Když se jednoho sobotního odpoledne vraceli starší manželé dom� z bohoslužby, uvid�li n�co neobvyklé-

ho. Jejich slepice, které byly ješt� ráno spokojené ve své ohrad�, te� vyd�šen� kdákaly a divoce poletovaly 

po celé zahrad�. Tu se mezi nimi jako blesk mihl soused�v �erný pes, popadl jednu z nich za krk a pelášil    

s ní pry�. Byla to jejich oblíbená krásná slepi�ka se strakatým na�epý�eným pe�ím na ocásku. Když se jim 

poda�ilo psa dohnat a donutit jej, aby ji pustil, bylo už pozd�. Neš�astná žena se udýchan� posadila a se 

slzami v o�ích hladila mrtvou slepici, která jí te� bezvládn� ležela na klín�. V tu chvíli si jí všiml i jejich 

bílý ka�er. Chvíli chodil kolem, zkoumav� si ženu i slepici na jejím klín� prohlížel a pravd�podobn� dosp�l 

k záv�ru, že jeho pta�í kamarádku p�ipravila o život práv� ona dáma. V následujících dnech a týdnech jí 

proto jasn� dával najevo, co si o ní myslí. Kdykoliv ji uvid�l, zlomysln� na ni úto�il a dorážel na ni svým 

ostrým zobákem. Ze svého omezeného pohledu nebyl schopen správn� rozpoznat, kdo je p�ítel, a kdo nep�í-

tel. M�l sice ve v�ci jasno, ale vlastn� se úpln� mýlil. 

   Když se takto zachová zví�e, pousm�jeme se nad tím, protože od n�j neo�ekáváme velkou moudrost         

a schopnost správn� posoudit situaci. A p�esto se m�žeme i my lidé v n�kterých situacích chovat stejn�, 

neschopni správn� zhodnotit, komu m�žeme d�v��ovat, kdo je skute�n� naším p�ítelem a spojencem, a kdo 

nás naopak ohrožuje. 
 

 V této lekci se blíže podíváme na život a vládu judského krále Achaza, který si �ešil práv� onu zmín�nou 
otázku na koho se spolehnout, koho ve chvíli krize vnímat jako spojence a p�ítele, a koho jako nep�ítele    
a ohrožení. Na pozadí jeho p�íb�hu se budeme snažit lépe pochopit principy toho, jak se v takových 
momentech moud�e rozhodovat.. 
 

� Osnova lekce: 
1. Lidské �ešení krizové situace 
    D�v�ra v silné lidské spojence (ned�le) 
2. Boží �ešení krizové situace 
    Pozvání k d�v��e v Boha (pond�lí + úterý) 
    Poslání „Syna“ jako d�kazu Boží p�ítomnosti (st�eda + �tvrtek) 
 

NE 10. ledna – Nebezpe�í ze severu (Iz 7:1-9) 
Iz 7:1-9  „1Za dn� Achaza, syna Jótama, syna Uzijášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský,    
a s ním Pekach, syn Remaljáš�v, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti n�mu v boji 
nesvedli. 2Domu Davidovu bylo oznámeno: „Aram tábo�í v Efrajimsku.“ I zachv�lo se srdce královo         
i srdce jeho lidu, jako se chv�jí lesní stromy ve v�tru. 3Hospodin �ekl Izajášovi: „Vyjdi Achazovi naproti 
ty a tv�j syn Šearjašúb na konec strouhy z Horního rybníka, na silnici k Poli valchá�ovu. 4�ekni mu: 
Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kv�li t�m dv�ma �adícím ohark�m, že hn�vem plane Arame-
jec Resín a syn Remaljáš�v. 5Nedbej, že Aram i Efrajim a syn Remaljáš�v se dohodli proti tob� na zlé 
v�ci: 6‚Vytáhneme proti Judovi, vyd�síme jej a dobudeme jej pro sebe a ud�láme v n�m králem Tabealova 
syna.‘“ 7Toto praví Panovník Hospodin: „Nedojde k tomu a nestane se to. 8Hlavou Aramu je Damašek    
a hlavou Damašku Resín. Do šedesáti p�ti let ztroskotá Efrajim, takže nebude lidem; 9hlavou Efrajimu je 
Sama�í a hlavou Sama�í syn Remaljáš�v. Nebudete-li stálí ve ví�e, neobstojíte!““ 
2Kr 15:19.37.38  „19Do zem� vtrhl Púl, král asyrský. Menachém dal Púlovi tisíc talent� st�íbra, aby si zajistil jeho 
pomoc a upevnil království ve svých rukou. … 37V on�ch dnech za�al Hospodin posílat proti Judovi Resína, krále aramej-
ského, a Pekacha, syna Remaljášova. 38I ulehl Jótam ke svým otc�m a byl poh�ben u svých otc� v m�st� svého otce Davi-
da. Po n�m se stal králem jeho syn Achaz.“ 
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2Kr 16:3-9  „3Chodil po cest� král� izraelských. Dokonce dal svého syna provést ohn�m podle ohavností pronárod�, 
které Hospodin p�ed Izraelci vyhnal. 4Ob�toval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým 
zeleným stromem. 5Tehdy vytáhli Resín, král aramejský, a Pekach, syn Remaljáš�v, král izraelský, do boje proti Jeruza-
lému. Oblehli Achaza, ale nic proti n�mu v boji nezmohli. 6Toho �asu získal Resín, král aramejský, nazp�t Élat pro Aram 
a vypudil Judejce z Élatu. Do Élatu vstoupili Edómci a sídlí tam až dodnes. 7Proto poslal Achaz posly k Tiglat-pileserovi, 
králi asyrskému, s prosbou: „Jsem tv�j otrok a tv�j syn. Vytáhni a vysvobo� m� ze spár� krále aramejského a ze spár� 
krále izraelského, kte�í proti mn� povstali.“ 8Achaz vzal st�íbro a zlato, které se nacházelo v Hospodinov� dom� a mezi 
poklady domu královského, a poslal je králi asyrskému darem. 9Asyrský král jej vyslyšel. I vytáhl asyrský král proti 
Damašku, zmocnil se ho a vyst�hoval jej do Kíru. Resína dal usmrtit.“ 
2Pa 28:1-4.16  „1Achazovi bylo dvacet let, když za�al kralovat, a kraloval v Jeruzalém� šestnáct let. Ne�inil, co je správ-
né v Hospodinových o�ích, jako �inil jeho otec David. 2Chodil po cest� král� izraelských. Dokonce odlil sochy baal�. 
3Pálil kadidlo v Údolí syna Hinómova a spaloval své syny ohn�m podle ohavností pronárod�, které Hospodin p�ed Izra-
elci vyhnal. 4Ob�toval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. … 16V ten 
�as poslal král Achaz ke král�m asyrským prosbu , aby mu poskytli pomoc.“ 
 

PO 11. ledna – B�h posílá proroka a jeho syna (Iz 7:3-9) 
Iz 7:3-9  „3Hospodin �ekl Izajášovi: „Vyjdi Achazovi naproti ty a tv�j syn Šearjašúb na konec strouhy      
z Horního rybníka, na silnici k Poli valchá�ovu. 4�ekni mu: Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli 
kv�li t�m dv�ma �adícím ohark�m, že hn�vem plane Aramejec Resín a syn Remaljáš�v. 5Nedbej, že Aram 
i Efrajim a syn Remaljáš�v se dohodli proti tob� na zlé v�ci: 6,Vytáhneme proti Judovi, vyd�síme jej         
a dobudeme jej pro sebe a ud�láme v n�m králem Tabealova syna.‘“ 7Toto praví Panovník Hospodin: 
„Nedojde k tomu a nestane se to. 8Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do šedesáti p�ti 
let ztroskotá Efrajim, takže nebude lidem; 9hlavou Efrajimu je Sama�í a hlavou Sama�í syn Remaljáš�v. 
Nebudete-li stálí ve ví�e, neobstojíte!““ 
2Pa 28:5.19  „5Proto ho vydal Hospodin, jeho B�h, do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili a zajali z jeho 
vojska velký po�et zajatc� a odvlekli je do Damašku. Byl vydán též do rukou krále izraelského, který mu zp�sobil velikou 
porážku. … 19Hospodin totiž poko�oval Judu kv�li Achazovi, králi izraelskému, nebo� si po�ínal v Judsku bezohledn�       
a zpronev��oval se Hospodinu.“ 
 

ÚT 12. ledna – Nová šance (Iz 7:10-13) 
Iz 7:10-13  „10Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11„Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, 
bu� dole z hlubin nebo naho�e z výšin.“ 12Achaz odpov�d�l: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodi-
na.“ 13I �ekl Izajáš: „Slyšte, dome David�v! Což je vám málo zkoušet trp�livost lidí, že chcete zkoušet        
i trp�livost mého Boha?““ 
Est 5:6  „Když popíjeli víno, �ekl král Ester: „Jaká je tvá prosba? Bude ti spln�na. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny 
království ti bude vyhov�no.““ 
Est 7:2  „Také tohoto druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Ester: „Jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti 
spln�na. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království bude ti vyhov�no.““ 
Mk 6:23  „Zavázal se jí p�ísahou: „Dám ti, co si budeš p�át, až do polovice svého království.““ 
Ex 17:2  „Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: „Dejte nám vodu, chceme pít!“ Mojžíš se jich zeptal: „Pro� se 
se mnou p�ete? Pro� pokoušíte Hospodina?““ 
Dt 6:16  „Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.“ 
(Exodus 17, 7To místo pojmenoval Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár) podle sváru Izraelc� a proto, že pokoušeli 
Hospodina pochybováním: „Je mezi námi Hospodin, nebo není?)“ 
Mal 3:10  „P�inášejte do mých sklad� úplné desátky. Až bude ta potrava v mém dom�, pak to se mnou zkuste, praví 
Hospodin zástup�: Neotev�u vám snad nebeské pr�duchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ 
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ST 13. ledna – Syn jako Boží znamení (Iz 7:14) 
Iz 7:14  „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka po�ne a porodí syna a dá mu jméno Immanu-
el (to je S námi B�h).“ 
Sd 6:36-40  „36Potom Gedeón prosil Boha: „Chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? 37Hle, rozprostírám 
na humn� ov�í rouno. Bude-li rosa jenom na roun� a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš 
Izraele, jak jsi �ekl.“ 38Tak se také stalo. Nazít�í za �asného jitra rouno vyždímal a vytla�il z n�ho plný koflík rosy. 
39Gedeón dále prosil Boha: „Nech� proti mn� nevzplane tv�j hn�v, když promluvím ješt� jednou. Rád bych to s rounem 
zkusil ješt� jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa!“ 40A B�h to tak té noci u�inil. Jenom rouno bylo 
suché, zatímco všude po zemi byla rosa.“ 
Iz 8:1-4  „1Hospodin mi �ekl: „Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni b�žným zp�sobem: ‚Rychle za ko�istí sp�chá lu-
pi�.‘“ 2I vzal jsem si spolehlivé sv�dky: kn�ze Urijáše a Zekarjáše, syna Jeberekjášova. 3P�iblížil jsem se k prorokyni,      
a ona po�ala a porodila syna. Hospodin mi �ekl: „Dej mu jméno: ‚Rychle za ko�istí sp�chá lupi�.‘ 4Nebo� d�íve než bude 
chlapec um�t volat ‚ot�e‘ a ‚matko‘, bude odneseno bohatství Damašku a ko�ist ze Sama�í p�ed krále asyrského.““ 
Iz 7:16  „Ješt� než bude chlapec um�t zavrhnout zlé a volit dobré, bude opušt�na zem�, z jejíchž obou král� máš hr�zu.“ 
Iz 9  „1Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké sv�tlo; nad t�mi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazá�í sv�tlo. 2Rozmnožil jsi 
národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se p�ed tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se d�lí           
o ko�ist. 3Nebo� jho jeho b�emene a h�l na jeho záda i prut jeho pohán��e zlomíš jako v den Midjánu. 4Pak každá bota 
obouvaná do vále�né v�avy a každý pláš� vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohn�. 5Nebo� se nám 
narodí dít�, bude nám dán syn, na jehož rameni spo�ine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, 
Otec v��nosti, Vládce pokoje.“ 6Jeho vlada�ství se rozší�í a pokoj bez konce spo�ine na tr�n� Davidov� a na jeho králov-
ství. Upevní a podep�e je právem a spravedlností od toho �asu až nav�ky. Horlivost Hospodina zástup� to u�iní. 7Slovo 
poslal Panovník proti Jákobovi a dopadlo na Izraele. 8Všechen lid o tom zv�d�l, Efrajim i obyvatelé Sama�í. V pýše        
a velikášství srdce však �íkají: 9„Co bylo z cihel, spadlo, vystavíme to z kvádr�; smokvon� byly vykáceny, nahradíme je 
cedry.“ 10I pozvedl Hospodin proti nim protivníky – Resína – a popudil proti nim jejich nep�átele: 11z východu Arama, ze 
západu Pelištejce, aby plnými ústy požírali Izraele. Tím vším se jeho hn�v neodvrátil a jeho ruka z�stává nap�ažena. 
12Avšak lid se neobrátil k tomu, který ho bil, Hospodina zástup� se nedotazovali. 13Proto Hospodin odsekl od Izraele 
hlavu i ocas, palmovou ratolest i sítinu v jediný den. 14Sta�ec a vznešený jsou ona hlava a prorok u�ící klam je onen ocas. 
15V�dcové tohoto lidu se stali sv�dci a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni. 16Proto nem�l Panovník radost z jeho jinoch�      
a nad jeho sirotky a vdovami se neslitoval, protože všichni jsou to rouha�i a zlovolníci, bludn� mluví každá ústa. Tím 
vším se jeho hn�v neodvrátil a jeho ruka z�stává nap�ažena. 17Avšak jejich svévole ho�í jako ohe�, požírá bodlá�í a k�oví, 
zapaluje houštiny lesa a kou� se ví�iv� vznáší. 18Zem� se zatm�la pro prchlivost Hospodina zástup� a lid se stal potravou 
ohn�; nikdo nemá soucit ani s bratrem. 19Hltá, co je napravo, a z�stává hladový, požírá nalevo, a sytý není, požírá maso 
své vlastní paže, 20Manases Efrajima, Efrajim Manasesa a na Judu se vrhají spole�n�. Tím vším se jeho hn�v neodvrátil   
a jeho ruka z�stává nap�ažena.“ 
Iz 11  „1I vzejde proutek z pa�ezu Jišajova a výhonek z jeho ko�en� vydá ovoce. 2Na n�m spo�ine duch Hospodin�v: duch 
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázn� Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou bude 
prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí o�i, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné 
spravedliv�, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rt� usmrtí 
svévolníka. 5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky p�epásá v�rnost. 6Vlk bude pobývat s beránkem, 
levhart s k�zletem odpo�ívat. Tele a lví�e i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. 7Kráva se bude popásat 
s medv�dicí, jejich mlá�ata budou odpo�ívat spolu, lev jako dobyt�e bude žrát slámu. 8Kojenec si bude hrát nad d�rou 
zmije, bazilišku do doup�te sáhne ru�kou odstavené dít�. 9Nikdo už nebude páchat zlo a ší�it zkázu na celé mé svaté ho�e, 
nebo� zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají mo�e. 10V onen den budou pronárody vyhledávat ko�en Jiša-
j�v, vzty�ený jako korouhev národ�m, a místo jeho odpo�inutí bude slavné. 11V onen den ješt� podruhé vztáhne Panovník 
ruku, aby získal poz�statek svého lidu, který z�stal v Asýrii, Egypt�, Patrósu, Kúši, Élamu, Šineáru, Chamátu a na ostro-
vech mo�ských. 12Povznese korouhev k pronárod�m a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze �ty� 
stran zem�. 13Ustane žárlivost Efrajimova, budou vyhlazeni Judovi protivníci, Efrajim nebude žárlit na Judu a Juda 
nebude oso�ovat Efrajima, 14nýbrž spole�n� se vrhnou na úbo�í Pelištejc� k mo�i, i syny východu oloupí spolu, vztáhnou 
svoji ruku na Edóm a Moáb, poslouchat je budou i synové Amónovi. 15Klatbou stihne Hospodin záliv Egyptského mo�e, 
zamává rukou proti �ece v prudkém v�tru, rozšt�pí ji v sedm ramen, takže ji bude možno p�ejít v opáncích. 16Tak vznikne 
silnice pro poz�statek jeho lidu, jenž z�stal v Asýrii, jako tomu bylo v den, kdy Izrael vystupoval z egyptské zem�.“ 
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PÁ 15. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „,Dají mu jméno Immanuel ... »B�h s námi«.‘ (Mt 1,23) ,B�h … nám dal poznat sv�tlo své slávy ve tvá�i 

Kristov�.‘ (2 K 4,6) Ježíš Kristus byl od v��nosti jedno s Otcem, byl ,obrazem Božím‘, zt�lesn�ním Boží 

velikosti a vznešenosti, ,odleskem Boží slávy‘. P�išel na sv�t proto, aby nám zjevil Boží slávu, aby na zem 

zatemn�nou h�íchem p�inesl sv�tlo Boží lásky, aby byl ,Bohem s námi‘. Proto o n�m prorok �ekl: ,Dají mu 

jméno Immanuel.‘“ (DA 19; TV 9) 

   „Dopadlo by to s Judskem dob�e, kdyby Achaz p�ijal toto poselství a hledal pomoc v nebi. On se však 

místo toho rozhodl spolehnout se na sílu vojsk a požádal o pomoc pohany. V zoufalství poslal vzkaz            

k Tiglat-pileserovi, asyrskému králi: ‚Jsem tv�j otrok a tv�j syn. Vytáhni a vysvobo� m� ze spár� krále 

aramejského a ze spár� krále izraelského, kte�í proti mn� povstali‘ (2Kr 16,7). Ke své žádosti p�ipojil vzác-

ný dar z královské pokladnice a z chrámového skladišt�.“ (PK 329; OSU 126) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Je správné žádat Boha o znamení, když �iníš d�ležité rozhodnutí? Jaké nebezpe�í se v tom m�že skrývat? 
 

2. Je dobré hledat pomoc a oporu u �lov�ka? Uv�domuješ si však hranice lidských možností? 
 

3. Ruský spisovatel Lev Nikolajevi� Tolstoj svému p�íteli jednou napsal: „Když si �lov�k uv�domí, že konec 
všeho je smrt, potom neexistuje nic horšího, než je život.“ Jak v�domí, že „B�h je s námi“, �eší tento pro-
blém? 

 

 

Shrnutí 
B�h p�ivedl bezbožného krále Achaza do t�žké situace, kdy se musel rozhodnout, bude-li v��it, anebo 
nebude. I když mu Hospodin nabídl, že si m�že vyžádat znamení, jaké ho jen napadne, král nedovolil, aby 
mu B�h dal d�vod v��it. Jako „p�ítel“ asyrského krále se rad�ji rozhodl požádat o pomoc jeho. 
 

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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Dt 22:20.21  „20Jestliže však byla ta �e� pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, 21tedy vyvedou dívku ke 
vchodu do domu jejího otce, mužové jejího m�sta ji ukamenují a zem�e, nebo� tím, že smilnila v dom� svého otce, dopusti-
la se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého st�edu.“ 
Mt 1:21-23  „21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; nebo� on vysvobodí sv�j lid z jeho h�ích�.“ 22To všechno se stalo, aby 
se splnilo, co �ekl Hospodin ústy proroka: 23‚Hle, panna po�ne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest p�elože-
no ‚B�h s námi‘.“ 
Mt 3:17  „A z nebe promluvil hlas: „Toto je m�j milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.““ 
Zj 22:16  „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosv�d�il po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, 
jasná hv�zda jit�ní.“ 
Ga 4:4  „Když se však naplnil stanovený �as, poslal B�h svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu.“ 
 

�T 14. ledna – „S námi je B�h!“ (Iz 7:14) 
Iz 7:14  „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka po�ne a porodí syna a dá mu jméno Immanu-
el (to je S námi B�h).“ 
Ž 23:4  „I když p�jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ni�eho zlého, vždy� se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá h�l m� pot�šu-
jí.“ 
Iz 43:2  „P�jdeš-li p�es vody, já budu s tebou, p�jdeš-li p�es �eky, nestrhne t� proud, p�jdeš-li ohn�m, nespálíš se, pla-
men t� nepopálí.“ 
Da 3:23-25  „23A ti t�i muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece. 24Tu král Nebúkadne-
sar užasl a chvatn� vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohn� t�i svázané muže?“ Odpov�d�li králi: 
„Jist�že, králi.“ 25Král zvolal: „Hle, vidím �ty�i muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprost�ed ohn� bez jakékoli úhony. 
Ten �tvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.““ 
Gn 32:24-30  „24Vzal je a p�evedl je p�es potok se vším , co m�l. 25Pak z�stal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud 
nevzešla jit�enka. 26Když vid�l, že Jákoba nep�em�že, poranil mu p�i zápolení ky�elní kloub, takže se mu vykloubil. 
27Neznámý �ekl: „Pus� m�, vzešla jit�enka.“ Jákob však odv�til: „Nepustím t�, dokud mi nepožehnáš.“ 28Otázal se: „Jak 
se jmenuješ?“ Odpov�d�l: „Jákob.“ 29Tu �ekl: „Nebudou t� už jmenovat Jákob (to je Úsko�ný), nýbrž Izrael (to je Zápasí 
B�h) , nebo� jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ 30A Jákob ho žádal: „Pov�z mi p�ece své jméno!“ Ale on 
odv�til: „Pro� se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam.“ 
Sk 7:55  „Ale on (Št�pán), plný Ducha svatého, pohled�l k nebi a uz�el Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží.“ 
Žd 1:3  „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od 
h�ích�, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ 
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