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� Základní verš 
„Nebo� 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.“ (Iz 9:5) 
 

   „Když Dr. Robert Oppenheimer, který �ídil výrobu první atomové bomby, vystoupil p�ed kongresem 
Spojených stát�, dostal otázku, jestli existuje n�jaký obranný systém, který by lidstvo p�ed touto zbraní 
ochránil. 
   ‚Jist�,‘ odpov�d�l velký fyzik. ‚Je to...‘ Dr. Oppenheimer se zkoumav� zahled�l na obecenstvo, které 
ztichlo a napjat� o�ekávalo jeho odpov��. Potom tiše dopov�d�l: ‚Pokoj a mír.‘ (Podle Tan, Paul Lee. 
Encyclopedia of 7 700 Illustrations, Rockville, MD: Assurance Publishers, 1985, s. 989) 
   Dosažení trvalého míru a pokoje je odv�ký sen lidstva. Odhaduje se, že od té doby, co se za�aly psát 
d�jiny tohoto sv�ta, byl na zemi mír pouze asi 8 % �asu. Porušených bylo nejmén� osm tisíc smluv a dohod. 
   Alfred Nobel, vynálezce dynamitu, založil roku 1895 nadaci, která odm��uje osobnosti, jež se významnou 
m�rou p�i�inily o zachování míru. V posledních letech však Nobelovou cenu míru získali i ti, kte�í se n�ja-
kým zp�sobem ú�astnili na vále�ných konfliktech. 
   V tomto úkolu budeme p�emýšlet nad tím, kdo jediný m�že lidstvo obdarovat pravým, trvalým mírem      
a pokojem. 
 

Lekce na tento týden zam��í naši pozornost na kapitoly 9–12, v nichž Hospodin p�edstavuje 
prost�ednictvím poselství proroka toho, kdo zrealizuje všechna jeho zaslíbení o v��ném pokoji.  
 

� Osnova lekce: 
Tento zaslíbený „zachránce“ je zde p�edstaven jako: 
1. „Sv�tlo“ svítící v temnotách (ned�le) 
2. Jedine�né božské dít� (pond�lí) 
3. Nový „výhonek“ ze starého pa�ezu (st�eda) 
4. Velký dárce spasení (�tvrtek) 
(�ást na úterý se v�nuje historickému období, kdy Boží výchovné tresty m�ly p�ivést nev�rné k po-
kání, aby byli p�ipraveni na p�íchod zachránce.) 
 

NE 24. ledna – Sv�tlo v temnotách (Iz 9:1-5) 
Iz 9:1-5  „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 po-
hán��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.““ 
Iz 8:21.22  „21Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový. A protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlo�e�it svému králi 
i Bohu s tvá�í pozvednutou vzh�ru. 22Podívá se k zemi, a hle, jen soužení a temnota, skli�ující ponurost, šerý soumrak, do 
n�hož bude zahnán.“ 
2Kr 15:29  „Za dn� Pekacha, krále izraelského, vtrhl do zem� Tiglat-pileser, král asyrský. Zabral Ijón, Ábel-bét-maaku, 
Janóach, Kedeš, Chasór, Gileád a Galileu, celou zemi Neftalí, a vyst�hoval je do Asýrie.“  
Mt 24  „1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, p�istoupili k n�mu u�edníci a ukazovali mu na chrámové stavby. 
2On však jim �ekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nez�stane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ 
3Když sed�l na Olivové ho�e a byli sami, p�istoupili k n�mu u�edníci a �ekli: „Pov�z nám, kdy to nastane a jaké bude 
znamení tvého p�íchodu a skonání v�ku!“ 4Ježíš jim odpov�d�l: „M�jte se na pozoru, aby vás n�kdo nesvedl. 
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PÁ 29. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Každý otec na zemi miluje svého syna. Dívá se do jeho tvá�e a chv�je se p�i pomyšlení na nebezpe�í, 
jaká ho v život� mohou potkat. Cht�l by ho ochránit p�ed satanovou mocí, p�ed pokušením a bojem. B�h      
– k údivu nebe i zem� – poslal svého jediného Syna vybojovat ten nejt�žší a nejnebezpe�n�jší boj, aby naše 
d�ti mohly s jistotou jít po cest� života. ,V tom je láska.‘ (1 J 4,10) Divte se, nebesa, žasni, zem�.“ (TV 28; 
DA 49) 
   „Byl to Kristus, kdo souhlasil s tím, že splní podmínky, které byly nezbytné pro spasení �lov�ka. Žádný 
and�l, žádný �lov�k toto veliké dílo vykonat nemohl. Musí být vyvýšen Syn �lov�ka, protože jen ten, kdo 
má v��nou podstatu, m�že vykonat dílo vykoupení. Kristus souhlasil s tím, že se spojí s nev�rnými a h�íš-
nými, že na sebe vezme lidskou p�irozenost, vydá svoji vlastní krev a sám sebe p�inese jako ob�� za h�ích. 
V nebeské rad� byla zvážena vina �lov�ka i hn�v, který h�ích zp�sobil. Naproti tomu Kristus oznámil své 
rozhodnutí, že splní podmínky nezbytné k tomu, aby padlé lidstvo mohlo mít nad�ji.“ (ST 5. 3. 1896) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Pov�d�li jsme si, že Iz 11 p�edstavuje první a druhý p�íchod Ježíše Krista v jednom obraze. To nám ale-
spo� z�ásti pomáhá pochopit, pro� n�kte�í Židé nep�ijali Krista p�i jeho prvém p�íchodu. 	ekali totiž, že 
bude �init v�ci, které se stanou až p�i jeho druhém p�íchodu. Co nám to �íká o tom, jak d�ležité je správn� 
pochopit charakter Kristova p�íchodu? Jak mohou falešné názory, nap�íklad na jeho druhý p�íchod, naladit 
lidi na satan�v velký podvod p�ed koncem sv�ta? 

 
 

Shrnutí 
Za dn� proroka Izajáše, jehož jméno znamená „spasení Hospodinovo“, B�h slíbil, že vysvobodí poz�sta-
tek svého lidu z útlaku, do kterého se dostali v d�sledku národního odpadnutí. Toto proroctví o nad�ji 
nachází své defi nitivní napln�ní v Ježíši, jehož jméno znamená „B�h je spása“. 
 

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. 
 

� 
 

 

8 



 
 
 

 
                                    

�  0  5 

  JERRY  
 

Vládce pokoje (Iz 9–12) 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2021 - verše         

Vládce pokoje (Iz 9–12) Týden od 24.01. do 30.01. 

� 

 0  5 

 

2K 5:21  „Toho, který nepoznal h�ích, kv�li nám ztotožnil s h�íchem, abychom v n�m dosáhli Boží spravedlnosti.“ 
Ef 2:14  „V n�m je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbo�il ze�, která rozd�luje a p�sobí svár. Svou ob�tí odstra-
nil.“ 
Ef 2:14 BK  „Nebo on� jest pokoj náš, kterýž u�inil oboje jedno, zbo�iv hradbu d�lící na r�zno.“ 
Iz 11:10  „V onen den budou pronárody vyhledávat ko�en Jišaj�v, vzty�ený jako korouhev národ�m, a místo jeho odpo-
�inutí bude slavné.“ 
J 12:32.33  „32A já, až budu vyvýšen ze zem�, p�itáhnu všecky k sob�.“ 33To �ekl, aby nazna�il, jakou smrtí má zem�ít.“ 
Iz 10:21  „Poz�statek se vrátí, poz�statek Jákoba, k Bohu – bohatýru.“ 
Iz 9:6  „Jeho vlada�ství se rozší�í a pokoj bez konce spo�ine na tr�n� Davidov� a na jeho království. Upevní a podep�e je 
právem a spravedlností od toho �asu až nav�ky. Horlivost Hospodina zástup� to u�iní.“ 
� 3:22-24  „22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou 
daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ 
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 5Nebo� mnozí p�ijdou v mém jménu a budou �íkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet vále�ný ryk a zv�sti  
o válkách; hle�te, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ješt� nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království 
proti království, bude hlad a zem�t�esení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve za�átek bolestí. 9Tehdy vás budou 
vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávid�t pro mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem 
se budou zrazovat a jedni druhé nenávid�t; 11povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozm�že nepravost, 
vychladne láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po 
celém sv�t� na sv�dectví všem národ�m, a teprve potom p�ijde konec. 15Když pak uvidíte ‚znesv�cující ohavnost‘, o níž je 
�e� u proroka Daniela, jak stojí na míst� svatém – kdo �teš, rozum�j – 16tehdy ti, kdo jsou v Judsku, a� uprchnou do hor; 
17kdo je na st�eše, a� nesestupuje, aby si n�co vzal z domu; 18a kdo je na poli, a� se nevrací, aby si vzal pláš�. 19B�da 
t�hotným a kojícím v on�ch dnech! 20Modlete se, abyste se nemuseli dát na út�k v zim� nebo v sobotu. 21Nebo� tehdy 
nastane hrozné soužení, jaké nebylo od po�átku sv�ta až do nyn�jška a nikdy již nebude. 22A kdyby nebyly ty dny zkráce-
ny, nebyl by spasen žádný �lov�k; ale kv�li vyvoleným budou ty dny zkráceny. 23Tehdy, �ekne-li vám n�kdo: ‚Hle, tu je 
Mesiáš nebo tam,‘ nev��te! 24Nebo� vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou p�edvád�t veliká znamení a zázraky, že 
by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25Hle, �ekl jsem vám to p�edem. 26Když vám �eknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevy-
cházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nev��te tomu! 27Nebo� jako blesk ozá�í oblohu od východu až na západ, takový bude 
p�íchod Syna �lov�ka. 28Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29Hned po soužení t�ch dn� se zatmí slunce, m�síc ztratí svou 
zá�, hv�zdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachv�jí. 30Tehdy se ukáže znamení Syna �lov�ka na nebi; a tu 
budou lomit rukama všechny �eledi zem� a uz�í Syna �lov�ka p�icházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 
31On vyšle své and�ly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od �ty� úhl� sv�ta, od jedn�ch konc� nebe 
ke druhým. 32Od fíkovníku si vezm�te pou�ení: Když už jeho v�tev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33Tak i vy, až 
toto všecko uvidíte, v�zte, že ten �as je blízko, p�ede dve�mi. 34Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to 
všechno stane. 35Nebe a zem� pominou, ale má slova nepominou. 36O onom dni a hodin� však neví nikdo, ani and�lé        
v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37Až p�ijde Syn �lov�ka, bude to jako za dn� Noeho: 38Jako tehdy p�ed potopou hodovali 
a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až p�išla potopa a zachvátila všecky – 
takový bude i p�íchod Syna �lov�ka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude p�ijat a druhý zanechán. 41Dv� budou mlít 
obilí, jedna bude p�ijata a druhá zanechána. 42Bd�te tedy, protože nevíte, v který den váš Pán p�ijde. 43Uvažte p�ece: 
Kdyby hospodá� v�d�l, v kterou no�ní dobu p�ijde zlod�j, bd�l by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy bu�te 
p�ipraveni, nebo� Syn �lov�ka p�ijde v hodinu, kdy se nenad�jete. 45Když pán ustanovuje nad svou �eledí služebníka, aby 
jim v�as dával pokrm, který služebník je v�rný a rozumný? 46Blaze tomu služebníku, kterého pán p�i svém p�íchodu 
nalezne, že tak �iní. 47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu pat�í. 48Když si však špatný služebník �ekne: 
‚M�j pán nejde,‘ 49a za�ne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, 50tu pán toho služebníka p�ijde v den, kdy to 
ne�eká, a v hodinu, kterou netuší, 51vyžene ho a vykáže mu úd�l mezi pokrytci; tam bude plá� a sk�íp�ní zub�.“ 
 

PO 25. ledna – Zaslíbené dít� (Iz 9:5.6) 
Iz 9:5.6  „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 království. Upevní a podep�e je právem a sprave-
dlností od toho �asu až nav�ky. Horlivost Hospodina zástup� to u�iní.“ 
Sd 13:18 �EP  „Ale Hospodin�v posel mu odv�til: „Pro� se ptáš na mé jméno? Je podivuhodné.““ 
Sd 13:18 BK  „Jemuž odpov�d�l and�l Hospodin�v: Pro� se ptáš na jméno mé, kteréž jest divné?“ 
Sd 13:20 �EP  „Když totiž vystupoval plamen z oltá�e k nebi, vystoupil v plameni z oltá�e i Hospodin�v posel. Jak to 
uvid�li Manóach a jeho žena, padli tvá�í k zemi.“ 
Sd 13:20 BK  „ Nebo když vstupoval plamen s oltá�e k nebi, vznesl se and�l Hospodin�v v plameni s oltá�e, Manue pak   
a manželka jeho vidouce to, padli na tvá� svou na zemi.“ 
L 2:8-14  „8A v té krajin� byli pastý�i pod širým nebem a v noci se st�ídali v hlídkách u svého stáda. 9Náhle p�i nich stál 
and�l Pán� a sláva Pán� se rozzá�ila kolem nich. Zmocnila se jich veliká báze�. 10And�l jim �ekl: „Nebojte se, hle, zv�s-
tuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v m�st� Davidov�. 12Toto 
vám bude znamením: Naleznete d��átko v plenkách, položené do jeslí.“ 13A hned tu bylo s and�lem množství nebeských 
zástup� a takto chválili Boha: 14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; B�h v nich má zalíbení.““ 
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Mt 28:18-20  „18Ježíš p�istoupil a �ekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jd�te ke všem národ�m             
a získávejte mi u�edníky, k�t�te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u�te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
p�ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku. ““ 
Žd 4:15  „Nemáme 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.“ 
 

ÚT 26. ledna – Metla Božího hn�vu (Iz 9-10) 
Iz 10-12; 15-20  „10I pozvedl Hospodin proti nim protivníky – Resína – a popudil proti nim jejich nep�áte-
le: 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 zástu-
p� se nedotazovali. (…) 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 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 10  „1B�da t�m, kdo na�izují ni�emná na�ízení t�m, kdo p�edpisují plaho�ení, 2nuzným odnímají možnost obhajoby, 
utišt�né mého lidu zbavují práva; jejich ko�istí jsou vdovy a sirotky olupují. 3Co si po�nete v den navštívení, až se z dálky 
p�ižene zkáza? Ke komu se ute�ete o pomoc, kde zanecháte svoji slávu? 4Nezbude než sklonit se mezi v�zn� �i z�stat ležet 
mezi zabitými. Tím vším se jeho hn�v neodvrátil a jeho ruka z�stává nap�ažena. 5„B�da Asýrii, metle mého hn�vu, té holi, 
skrze kterou projevím sv�j hrozný hn�v. 6Posílám ji na rouhavý pronárod, proti lidu, proti n�muž plane má prchlivost; 
dávám jí p�íkaz, aby ko�istila a ko�istila, loupila a loupila, aby jej šlapala jako hlínu na ulicích. 7Ona si to však p�edstavit 
nedovede, neuvažuje o tom v svém srdci, myslí jen na to, jak by vyhubila, jak by vymýtila nemálo pronárod�. 8�íká: ‚Což 
nejsou mí velitelé zárove� králi? 9Což ne dopadlo Kalno jako Karkemíš? Nebo Chamát jako Arpád a Sama�í jako Dama-
šek?‘ 10Jako sáhla moje ruka po královstvích b�žk� – a jejich tesané modly byly nad jeruzalémské i nad sama�ské –, 
11cožpak s Jeruzalémem a jeho modlá�skými stv�rami nenaložím, jako jsem naložil se Sama�ím a jeho b�žky?“            
12Až Panovník p�ivede ke konci celé své dílo na ho�e Sijónu a v Jeruzalém�, �ekne : „Ztrestám asyrského krále pro ovoce 
jeho velikášského srdce, i to, co je v jeho povýšených o�ích proslavené, 
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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�.“ 
 

�T 28. ledna – „Pot�šil m�“(Iz 12:1-6) 
Iz 12:1-6  „1V onen den �ekneš: „Vzdávám tob� chválu, Hospodine! Rozhn�val ses na m�, tv�j hn�v se 
však odvrátil a pot�šils m�. 2Hle, B�h je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin 
je má záštita a píse�, stal se mou spásou.“ 3S veselím budete �erpat vodu z pramen� spásy. 4V onen den 
�eknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvád�jte národ�m ve známost jeho skutky. 
P�ipomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. 5Zpívejte Hospodinu, nebo� vykonal d�stojné �iny, a� o tom zví 
celá zem�!“ 6Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, nebo� Veliký je ve tvém st�edu – Svatý Izraele.“ 
Ex 15  „1Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píse�. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, nebo� se slavn� 
vyvýšil, smetl do mo�e kon� i s jezdcem. 2Hospodin je má záštita a píse�, stal se mou spásou. On je m�j B�h, a já ho 
velebím, B�h mého otce, a já ho vyvyšuji. 3Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno. 4Vozy faraónovy i jeho 
vojsko svrhl v mo�e, v mo�i Rákosovém utonul výkv�t jeho vozatajstva. 5T�n� propastné je zavalily, klesli do hlubin jak 
kámen. 6Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nep�ítele. 7Nesmírn� vyvýšen rozmetáš 
úto�níky, vysíláš své rozhorlení, jako ohe� strništ� je poz�e. 8Dechem tvého ch�ípí po�aly se kupit vody, p�íboje z�staly 
stát jako hráze, sesedly se t�n� propastné v klín mo�e. 9Nep�ítel si �ekl: ‚Pustím se za nimi , doženu je , rozd�lím ko�ist, 
ukojím jimi svou duši, me� vytasím, podrobí si je má ruka.‘ 10Zadul jsi svým dechem a mo�e je zavalilo, potopili se jak 
olovo v nesmírných vodách. 11Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný        
v chvályhodných skutcích , konající divy? 12Vztáhl jsi pravici a zem� je pohltila. 13Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, 
který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté niv�. 14Uslyšely o tom národy a zmocnil se jich neklid, bolest 
sev�ela obyvatele Pelišteje. 15Tehdy se zhrozili edómští pohlavá�i, moábské v�dce zachvátilo chv�ní, všichni obyvatelé 
Kenaanu propadli zmatku. 16Padla na n� hr�za a strach; pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen, dokud, Hospodine, 
neprojde tv�j lid, dokud neprojde ten lid, který sis získal. 17P�ivedeš a zasadíš je na ho�e svého d�dictví, kde jsi, Hospodi-
ne, p�ipravil své sídlo k p�ebývání, kde tvé ruce, Panovníku, svatyni si p�ichystaly. 18Hospodin kraluje nav�ky a navždy.“ 
19Když totiž faraónovi kon� s jeho vozy a jízdou vešli do mo�e, Hospodin na n� obrátil mo�ské vody. Ale Izraelci šli po 
suchu prost�edkem mo�e. 20Tu vzala prorokyn� Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s 
bubínky v tane�ním reji. 21A Mirjam st�ídav� s muži prozp�vovala: „Zpívejte Hospodinu, nebo� se slavn� vyvýšil, smetl do 
mo�e kon� i s jezdcem.“ 22Mojžíš vedl Izraele od Rákosového mo�e dál. Vyšli na pouš� Šúr a táhli pouští po t�i dny, aniž 
narazili na vodu. 23Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla ho�ká. Pojmenovali ji proto Mara (to je 
Ho�ká) . 24Tu lid proti Mojžíšovi reptal: „Co budeme pít?“ 25Mojžíš úp�l k Hospodinu a Hospodin mu ukázal d�evo. Když 
je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu na�ízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. 26�ekl: 
„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, d�lat, co je v jeho o�ích správné, naslouchat jeho p�ikázá-
ním a dbát na všechna jeho na�ízení, nepostihnu t� žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Nebo� já jsem Hospodin, já 
t� uzdravuji.“ 27Pak p�išli do Élimu. Tam bylo dvanáct vodních pramen� a sedmdesát palem. Tam p�i vodách se utábo�i-
li.“ 
Zj 15:1-4  „1A vid�l jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm and�l�, kte�í p�inášejí sedm posledních 
pohrom – jimi se dovrší Boží hn�v. 2Vid�l jsem jakoby jisk�ící mo�e, planoucí ohn�m, a vid�l jsem ty, kte�í zvít�zili nad 
dravou šelmou, nesklonili se p�ed jejím obrazem a nenechali se ozna�it �íslicí jejího jména. Stáli na tom jisk�ícím mo�i, 
m�li Boží loutny 3a zpívali píse� Božího služebníka Mojžíše a píse� Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé �iny, 
Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národ�. 
 
4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, nebo� ty jediný jsi Svatý; všechny národy p�ijdou a skloní se 
p�ed tebou, nebo� tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.““ 
Mt 1:21  „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; nebo� on vysvobodí sv�j lid z jeho h�ích�.“ 
J 1:14  „A Slovo se stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy.“ 
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ST 27. ledna – Pa�ez a nový proutek (Iz 11) 
Iz 11:1-5  „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 roz-
hodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné spravedliv�, o pokorných v zemi bude rozhodo-
vat 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.“ 
Za 3:8  „Nuže slyš, velekn�zi Jóšuo, ty i tvoji druhové, kte�í sedí p�ed tebou: Tito muži jsou p�edzv�stí toho, že p�ivedu 
svého služebníka, zvaného Výhonek.“ 
Za 6:12  „A �ekneš mu: ‚Toto praví Hospodin zástup�: Hle, p�ijde muž jménem Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje 
Hospodin�v chrám.“ 
Iz 10:33.34  „33Hle, Pán, Hospodin zástup�, hrozivou silou klestí v�tvoví, pyšn� se ty�ící stromy jsou porubány, i ty 
nejvyšší jsou poníženy. 34Železem bude vysekáno lesní houští, Libanón padne rukou Vznešeného.“ 
Da 4:10-17  „10Ve vid�ních, která mi prošla hlavou na mém l�žku, jsem vid�l: Hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe. 
11Mocn� volal a na�izoval toto: ‚Skácejte strom! Osekejte mu v�tve! Otrhejte mu listí! Rozházejte jeho plody! A� ute�e 
zv��, která byla pod ním, i ptáci z jeho v�tví! 12Avšak pa�ez s ko�eny ponechte v zemi, sev�ený obru�í z železa a bronzu, ve 
sv�ží zeleni pole; a� je skráp�n nebeskou rosou a se zv��í a� se d�lí o rostliny zem�. 13Jeho srdce a� je jiné, než je srdce 
lidské, a� je mu dáno srdce zví�ecí, dokud nad ním neuplyne sedm let. 14V rozhodnutí nebeských posl� je rozsudek, výpo-
v�dí svatých je v�c uzav�ená . Z toho živí poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; 
m�že nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí.‘ 15Tento sen jsem vid�l já, král Nebúkadnesar, a ty, Beltšasare, mi �ekni jeho 
výklad. Žádný z mudrc� mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi toho schopen, nebo� v tob� je duch sva-
tých boh�.“ 16Tu Daniel, který m�l jméno Beltšasar, z�stal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hr�zou. Král 
mu �ekl: „Beltšasare, snu ani výkladu se nehroz.“ Beltšasar odpov�d�l: „M�j pane, kéž by sen platil tvým nep�átel�m     
a jeho výklad tvým protivník�m. 17Strom, který jsi vid�l, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vid�t po 
celé zemi.“ 
Da 4:20-26  „20Král vid�l potom posla, a to svatého, jak sestupoval z nebe a na�izoval: ‚Skácejte strom a zni�te jej, avšak 
pa�ez s ko�eny ponechte v zemi sev�ený obru�í z železa a bronzu ve sv�ží zeleni pole, a� je skráp�n nebeskou rosou a a� 
má podíl s polní zv��í, dokud nad ním neuplyne sedm let.‘ 21Toto je výklad, králi: Je to rozhodnutí Nejvyššího, které 
dopadlo na krále, mého pána. 22Vyženou t� pry� od lidí a budeš bydlet s polní zv��í. Za pokrm ti dají rostliny jako dobyt-
ku a nechají t� skráp�t nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským 
královstvím a že je dává, komu chce. 23A že bylo �e�eno, aby byl pa�ez toho stromu i s ko�eny ponechán, tvé království se 
ti op�t dostane, až poznáš, že Nebesa mají moc. 24Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: P�ekonej své h�íchy spravedlností a svá 
provin�ní milostí k strádajícím; snad ti bude prodloužen klid.“ 25To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara. 
26Uplynulo dvanáct m�síc�. Král se procházel po královském paláci v Babylónu.“ 
Iz 10:20-22  „20V onen den se poz�statek Izraele s uprchlíky domu Jákobova nebude už opírat o toho, který ho bije, ale 
bude se v�rn� opírat o Hospodina, Svatého, Boha Izraele. 21Poz�statek se vrátí, poz�statek Jákoba, k Bohu – bohatýru. 
22Nebo� i kdyby bylo tvého lidu, Izraeli, jak mo�ského písku, vrátí se k n�mu jen poz�statek. Je rozhodnut skoncovat, jako 
záplava se valí spravedlnost.“ 
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. 
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 13nebo� �ekl: ‚Vykonal jsem to silou své ruky a svou moudrostí – vždy� se v tom vyznám. Zrušil jsem hranice národ�, co 
nakupily, to jsem vydrancoval a jako býk jsem svrhl vládce z tr�nu. 14Jako hnízdo nalezla má ruka bohatství národ�; jako 
se vybírají opušt�ná vejce, tak jsem vybral celou zemi. Nikdo ani k�ídlem nezamával, nikdo zobák neotev�el a nepípl.‘ 
15Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká? A pila povyšovat se nad toho, kdo jí �eže? Jako by metla mohla švihat 
toho, kdo ji zvedá, nebo h�l se vynášet, že není d�evo.“ 16Proto pošle Pán, Hospodin zástup�, na asyrské vypasence úbyt� 
a pod asyrskou slávou to zapraská praskotem ohn�. 17Sv�tlo Izraelovo se stane ohn�m a jeho Svatý plamenem. Ten bude 
ho�et a poz�e její k�oví a bodlá�í v jediný den. 18I slávu jejího lesa a sadu stráví se vším všudy, jako choroba užírá choré-
ho. 19Strom� v jejím lese z�stane tak málo, že je spo�ítá i chlapec. 20V onen den se poz�statek Izraele s uprchlíky domu 
Jákobova nebude už opírat o toho, který ho bije, ale bude se v�rn� opírat o Hospodina, Svatého, Boha Izraele. 
21Poz�statek se vrátí, poz�statek Jákoba, k Bohu – bohatýru. 22Nebo� i kdyby bylo tvého lidu, Izraeli, jak mo�ského písku, 
vrátí se k n�mu jen poz�statek. Je rozhodnut skoncovat, jako záplava se valí spravedlnost. 23Ano, Panovník, Hospodin 
zástup�, se rozhodl u�init konec, a to po celé zemi. 24Proto Panovník, Hospodin zástup�, praví toto: „M�j lide, který 
bydlíš na Sijónu, neboj se Asýrie. Bije t� metlou a zvedá na tebe h�l jako kdysi Egypt. 25Ješt� jen krati�ký �as a m�j 
hrozný hn�v skon�í; je však m�j hn�v zni�í.“ 26Hospodin zástup� nad ní zamává bi�em, jako když bil Midjána na Havraní 
skále, a zdvihne svou h�l na mo�e jako kdysi na Egypt. 27V onen den ti spadne z ramen její b�ím� a její jho z šíje, jho se     
z tebe sesmekne jak po oleji. 28Už táhne na Aját, prošel Migrónem a zbroj si v Michmásu složil. 29Prošli pr�smykem. 
�ekli: „P�enocujeme v Geb�.“ Ráma se t�ásla, Saulova Gibea se dala na út�k. 30Pronikav� k�i�, galímská dcero, Lajšo, 
napjat� poslouchej, odpov�z, Anatóte. 31V Madmén� je poplach, gebímští obyvatelé hledají záštitu. 32Ješt� dnes stane       
v Nóbu a rukou mávne proti ho�e sijónské dcery, proti pahorku jeruzalémskému. 33Hle, Pán, Hospodin zástup�, hrozivou 
silou klestí v�tvoví, pyšn� se ty�ící stromy jsou porubány, i ty nejvyšší jsou poníženy. 34Železem bude vysekáno lesní 
houští, Libanón padne rukou Vznešeného.“ 
Lv 26:14-39  „14Jestliže m� nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto p�íkazy, 15jestliže zavrhnete má na�ízení    
a zprotivíte si mé �ády, takže nebudete plnit všechny mé p�íkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, 16pak já vám u�iním 
toto: Navštívím vás hr�zou, úbyt�mi a zimnicí, pohasnou vám o�i a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, sn�dí 
je vaši nep�átelé. 17Postavím se proti vám a budete poraženi svými nep�áteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nená-
vidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat. 18Jestliže m� ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat 
za vaše h�íchy ješt� sedmkrát víc. 19Rozt�íštím vaši pyšnou moc a u�iním, že nebe vám bude jako železo a zem� jako m��. 
20Nadarmo bude spot�ebována vaše síla. Zem� vám nedá sv�j výnos a stromoví v zemi neponese ovoce. 21Jestliže mi i pak 
budete odporovat a nebudete m� chtít poslouchat, p�idám vám sedmkrát víc ran pro vaše h�íchy. 22Pustím na vás polní 
zv��. Ta vás p�ipraví o d�ti, vyhubí váš dobytek a zten�í vaše �ady; vaše cesty zpustnou. 23Jestliže se tím nedáte ode mne 
napomenout a budete mi dále odporovat, 24i já se vám budu stav�t na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše h�íchy. 
25Uvedu na vás me� pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých m�st, pošlu mezi vás mor          
a budete vydáni do rukou nep�ítele. 26Až vám zlomím h�l chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou 
vám odvažovat chléb na p�íd�l. Budete jíst, ale nenasytíte se. 27Jestliže m� ani p�esto neuposlechnete a budete mi dále 
odporovat, 28i já se vám budu stav�t na odpor v rozho��ení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše h�íchy. 29Budete jíst 
maso svých syn� a budete jíst maso svých dcer. 30Zahladím vaše posvátná návrší a rozt�íštím vaše kadidlové oltá�íky, 
vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi. 31Obrátím vaše m�sta v trosky, vaše svatyn� 
zpustoším a nep�ivoním k libé v�ni vašich ob�tí . 32Sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nep�átelé, kte�í se v ní 
usadí. 33Vás pak rozptýlím mezi pronárody, vpadnu vám s taseným me�em do zad, takže se vaše zem� stane pustinou        
a vaše m�sta se prom�ní v trosky. 34Tehdy si zem� vynahradí své roky odpo�inutí po celou dobu, co bude zpustošena, až 
vy budete v zemi svých nep�átel. Tehdy bude zem� odpo�ívat a vynahradí si své roky odpo�inutí. 35Po celou dobu zpusto-
šení bude odpo�ívat, protože nemohla odpo�ívat ve vašich letech odpo�inutí, když jste v ní sídlili. 36Naplním ustrašeností 
srdce t�ch, kdo z vás z�stanou v zemích svých nep�átel, že je zažene i šelest odvátého listí. Budou utíkat jako p�ed me�em 
a padat, i když je nikdo nebude pronásledovat. 37Budou klopýtat jeden p�es druhého jako p�ed me�em, a�koli je nikdo 
nebude pronásledovat. Neobstojíte p�ed svými nep�áteli. 38Zahynete mezi pronárody a pohltí vás zem� vašich nep�átel. 
39Kte�í z vás z�stanou, zaniknou pro svou nepravost v zemích svých nep�átel a také pro nepravosti svých otc� zaniknou.“ 
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.“ 
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