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� Základní verš 
„Hle, to je náš B�h. V n�ho jsme skládali nad�ji a on nás spasil. Je to Hospodin, v n�hož jsme skládali 
nad�ji, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“(Iz 25:9) 
 

   „Kazatel kázal o pýše. Žena, která kázání poslouchala, p�išla za ním a �ekla mu, že by ráda vyznala jeden 
velký h�ích. ,Co to bylo za h�ích?‘ zeptal se jí kazatel. ,Pýcha,‘ odpov�d�la žena, ,poslední dobou jsem totiž 
každý den sed�la asi hodinu p�ed zrcadlem a obdivovala se, jak jsem krásná.‘ ,Ach,‘ odpov�d�l kazatel, ,to 
není h�íšná pýcha. To je jen vaše h�íšná p�edstavivost!‘“ (C. E. Macartney podle Tan, Paul Lee. Encyclope-
dia of 7700 Illustrations: Signs of the Times, s. 1100) 
   Od doby, kdy vznikl v srdci mocného and�la h�ích, pýcha p�ekra�uje hranice reality (u and�l� i u lidí). 
Nejh��e na tom jsou ti, kte�í v sob� chovají duchovní pýchu. Jsou tak porušení, že mohou být zachrán�ni jen 
díky tomu, co pro n� ud�lá n�kdo jiný. 
   V tomto úkole budeme p�emýšlet, krom� jiného, o p�vodu pýchy a vyvyšování sebe. 
 

 Lekce na tento týden p�edstavuje Izajášovy texty o soudu nad Babylónem, Božím nep�ítelem, 
který nese charakteristiky nep�átelství v��i Bohu i jeho d�tem ve všech dobách.  
 

� Osnova lekce: 
1. Soud nad Babylónem je oznámen (ned�le) 
2. Soud nad Babylónem je vykonán (pond�lí) 
3. Pýcha – p�í�ina pádu Babylónu (úterý) 
4. Babylón – nad�asový symbol vzpoury (st�eda) 
5. Výsledek soudu – záchrana Božích d�tí (�tvrtek) 
 

NE 31. ledna – Soud nad národy (Iz 13) 
Iz 13:1  „Výnos o Babylónu, který p�ijal ve vid�ní Izajáš, syn Amós�v.“ 
Iz 1:1  „Vid�ní Izajáše, syna Amósova, které vid�l o Judsku a Jeruzalému za dn� Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, 
král� judských.“ 
Iz 2:1  „Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vid�ní p�ijal Izajáš, syn Amós�v.“ 
Iz 14:24-27  „23Prom�ním jej v hnízdišt� sý�k� a ve slatiny, vymetu jej pometlem zkázy, je výrok Hospodina zástup�.“ 
24Hospodin zástup� p�isáhl: „Jak jsem si p�edsevzal, tak se stane, a pro co jsem se rozhodl, to se uskute�ní: 25Rozdrtím 
Ašúra ve své zemi, rozšlapu ho na svých horách a z nich sejmu jeho jho. Z ramene jim bude s�ato jeho b�ím�.“ 26To je 
rozhodnutí u�in�né o celé zemi a to je paže nap�ažená proti všem pronárod�m. 27Když Hospodin zástup� rozhodl, kdo to 
zruší? Jeho paže je nap�ažena, kdo ji odvrátí?“ 
Iz 13  „1Výnos o Babylónu, který p�ijal ve vid�ní Izajáš, syn Amós�v: 2„Vzty�te korouhev na lysé ho�e, vzk�ikn�te na n�, 
zamávejte rukou, a� vejdou branami urozených. 3Vydal jsem p�íkaz svým posv�ceným, povolal jsem k vykonání svého 
hn�vu i své bohatýry, jásající nad mou d�stojností. 4Slyš hluk na horách jakoby po�etného lidu, slyš hukot království, 
shromážd�ných pronárod�: Hospodin zástup� sbírá vojsko k boji. 5Z daleké zem� p�icházejí, až od kon�in nebes, p�ichází 
Hospodin se zbrojí hrozného hn�vu, aby pohubil celou zemi. 6Kvilte, blízko je den Hospodin�v, p�ijde od Všemocného jak 
zhouba. 7Proto každá ruka ochabne a každý �lov�k odvahu ztratí. 8Budou plni hr�zy, zachvátí je bolesti a k�e�e, jako 
rodi�ka se budou svíjet. Strnule bude zírat jeden na druhého, ve tvá�i plamenem vzplanou. 9Hle, p�ichází den Hospodi-
n�v, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hn�vem, aby zemi zm�nil v spouš� a vymýtil z ní její h�íchy. 10Nebeské hv�zdy    
a souhv�zdí se nezat�pytí svým sv�tlem, slunce se p�i svém východu zatmí, m�síc svým sv�tlem nezazá�í. 11A budu stíhat 
zlobu sv�ta a nepravost svévolník�. U�iním p�ítrž pýše opovážlivc�, ponížím troufalost ukrutník�. 12Zp�sobím, že �lov�k 
bude vzácn�jší než ryzí zlato, �lov�k bude nad zlato z Ofíru. 13Ot�esu totiž nebesy a zem� se pohne ze svého místa prchli-
vostí Hospodina zástup� v den jeho planoucího hn�vu. 14Jako vyplašená la� a jako stádo, jež neshromaž�uje nikdo, tak se 
obrátí každý ke svému lidu, každý ute�e do své zem�. 15Každý, koho najdou, bude skolen, každý, koho chytí, padne me�em. 
16Jejich nemluv�ata budou rozdrcena p�ed jejich zraky, jejich domy budou vyplen�ny, jejich ženy zneuct�ny. 17Hle, já 
podnítím proti vám Médy, kte�í si neváží st�íbra, nemají zálibu v zlat�. 18Svými luky rozdrtí chlapce, nad plodem života se 
neslitují, s vašimi syny nebudou mít soucit. 
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19Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejc�, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem.        
20Už nikdy nebude osídlen, nebude obydlen po všechna pokolení. Žádný Arab si tam nepostaví stan, pastý�i tam nenechají 
odpo�ívat stáda , 21nýbrž divá sb�� tam bude odpo�ívat, v jejich domech bude plno výr�, p�ebývat tam budou pštrosi, 
b�sové tam budou poskakovat. 22V jeho palácích budou výt hyeny a v chrámech rozkoše šakalové. Jeho �as se p�iblížil, 
dny nebudou mu prodlouženy.““ 
 

PO 1. února – Pád m�sta Babylónu (Iz 13) 
Iz 13:19-22  „19Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejc�, dopadne jako Sodoma a Go-
mora, vyvrácené Bohem. 20Už nikdy nebude osídlen, nebude obydlen po všechna pokolení. Žádný Arab si 
tam nepostaví stan, pastý�i tam nenechají odpo�ívat stáda, 21nýbrž divá sb�� tam bude odpo�ívat, v jejich 
domech bude plno výr�, p�ebývat tam budou pštrosi, b�sové tam budou poskakovat. 22V jeho palácích 
budou výt hyeny a v chrámech rozkoše šakalové. Jeho �as se p�iblížil, dny nebudou mu prodlouženy.“ 
Da 5  „1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostá��m a p�ed t�mito tisíci pil víno. 2P�i popíjení vína 
poru�il Belšasar p�inést zlaté a st�íbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby     
z nich pili král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 3Hned tedy p�inesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího 
domu v Jeruzalém�, a pili z nich král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 4Pili víno a chválili bohy zlaté a st�íbrné, 
bronzové, železné, d�ev�né a kamenné. 5V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a n�co psaly na omítku zdi královského 
paláce naproti svícnu. Král vid�l záp�stí ruky, která psala. 6Tu se barva králova obli�eje zm�nila a myšlenky ho naplnily 
hr�zou, poklesl v ky�lích a kolena mu tloukla o sebe. 7Král mocn� zvolal, aby p�ivedli zaklína�e, hv�zdopravce a planetá-
�e. Babylónským mudrc�m král �ekl: „Kdokoli p�e�te toto písmo a sd�lí mi výklad, bude oble�en do purpuru, na krk mu 
bude dán zlatý �et�z a bude mít v království moc jako t�etí po mn�.“ 8Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli 
schopni písmo p�e�íst a oznámit králi výklad. 9Král Belšasar byl pln hr�zy a barva jeho obli�eje se zm�nila. I hodnostá�i 
byli zmateni. 10Po slovech krále a hodnostá�� vešla do domu, kde hodovali, královna a �ekla: „Králi, nav�ky bu� živ! 
Nech� t� tvé myšlenky neplní hr�zou a barva tvého obli�eje a� se nem�ní. 11Je ve tvém království muž, v n�mž je duch 
svatých boh�. Za dn� tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zb�hlý v moudrosti, která je jako moudrost boh�. Král 
Nebúkadnesar, tv�j otec, ho ustanovil nejvyšším z v�štc�, zaklína��, hv�zdopravc� a planetá��, ano , tv�j otec, králi, 
12nebo� bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Beltšasar, má mimo�ádného ducha a poznání a že je zb�hlý ve 
vykládání sn�, �ešení záhad a vysv�tlování v�cí nesnadných. Nech� je Daniel nyní zavolán a sd�lí výklad.“ 13Daniel byl 
hned p�iveden ke králi. Král se Daniela otázal: „Ty jsi Daniel z judských p�esídlenc�, kterého p�ivedl král, m�j otec,       
z Judska? 14Slyšel jsem o tob�, že je v tob� duch boh� a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zb�hlý v mimo�ádné moudrosti. 
15Byli ke mn� p�ivedeni mudrci, zaklína�i, aby mi p�e�etli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad 
té v�ci sd�lit. 16O tob� jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysv�tlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo p�e�íst     
a výklad mi oznámit, budeš oble�en do purpuru, na krk ti bude dán zlatý �et�z a budeš mít v království moc jako t�etí.“ 
17Daniel na to králi odpov�d�l: „Své dary si ponech a své odm�ny dej jinému. To písmo však králi p�e�tu a výklad mu 
oznámím. 18Slyš, králi! B�h nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a d�stojnost. 19Pro 
velikost, kterou mu dal, se p�ed ním t�ásli všichni lidé r�zných národností a jazyk� a obávali se ho. Koho cht�l, zabil, 
koho cht�l, nechal žít, koho cht�l, povýšil, koho cht�l, ponížil. 20Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramn� 
zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla od�ata. 21Byl vyhnán pry� od lidí, jeho srdce se stalo 
podobné zví�ecímu, bydlel s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho t�lo bylo skráp�no nebeskou 
rosou, dokud nepoznal, že B�h nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. 22Ani ty, 
jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, a�koli jsi o tom všem v�d�l, 23ale povýšil ses nad Pána nebes. P�inesli p�ed 
tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostá�i, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy st�íbrné a zlaté, 
bronzové, železné, d�ev�né a kamenné, kte�í nic nevidí, neslyší ani nev�dí. Boha, v jehož rukou je tv�j dech a všechny tvé 
cesty, jsi však nevelebil. 24Proto bylo od n�ho posláno záp�stí ruky a napsáno toto písmo. 25Toto pak je písmo, které bylo 
napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘. 26Toto je výklad t�ch slov: Mené – B�h se�etl tvé kralování a ukon�il je. 27Tekel – 
byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. 28Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Méd�m a Peršan�m.“ 29Belšasar 
hned poru�il, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý �et�z a rozhlásili o n�m, že má v království moc jako 
t�etí. 30Ješt� té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“ 
Iz 14:4-6  „4Proneseš o babylónském králi po�ekadlo: „Jak pominul pohán��, jak pominula knuta!“ 5Hospodin polámal 
h�l svévolník�, žezlo vládc�, 6jež zb�sile bilo národy ranami bez ustání, hn�viv� vládlo pronárod�m nezkrotným proná-
sledováním.“ 
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Sd 5  „1Onoho dne zpívala Debóra a Bárak, syn Abínoam�v: 2Vlas bojovník� v Izraeli voln� vlaje, že se dobrovoln� sešel 
lid, dobro�e�te Hospodinu! 3Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostá�i, já budu p�t Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat 
žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. 4Hospodine, když jsi táhl ze Seíru, když jsi vykro�il z Edómského pole, zem� se t�ásla,     
z nebes kanuly kr�p�je, ano, z oblak� kanuly kr�p�je vod. 5Hory se zapotácely p�ed Hospodinem, Bohem ze Sínaje, p�ed 
Hospodinem, Bohem Izraele. 6Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opušt�ny stezky. Kdo se vydáva-
li na cesty, vydávali se po stezkách k�ivolakých. 7Opušt�n byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debóra, 
povstala jsem jako matka v Izraeli. 8Kdykoli si lid volil nové bohy, rozpoutal se v branách boj; ale ukázal se štít nebo kopí 
mezi �ty�iceti tisíci v Izraeli? 9Mé srdce je s t�mi, kdo t�ímají v Izraeli palcát, p�i dobrovolnících v lidu; dobro�e�te 
Hospodinu! 10Vy, kte�í jezdíte na b�lavých oslicích, kdo sedáváte na kobercích, kdo se ubíráte cestou, rozvažujte! 
11Vzdáleni hluku st�elc�, mezi napajedly, tam a� op�vují spravedlivé �iny Hospodina, spravedlivé �iny jeho vojev�dce      
v Izraeli, když lid Hospodin�v sestoupil k branám. 12Procitni, procitni, Debóro, procitni, procitni, píse� p�j! Povsta�, 
Báraku, odve� své zajatce, synu Abínoam�v! 13Tehdy ten z lidu, kdo vyvázl, pošlapal urozené; Hospodin mi dal pošlapat 
bohatýry. 14Z Efrajima ti, kdo z n�ho vzešli, bojovali s Amálekem, Benjamíne, za tebou táhly tvé zástupy, z Makíra sestou-
pili ti, kdo t�ímají palcát, ze Zabulóna ti, kdo nosí velitelskou h�l. 15Isacharští velmožové šli s Debórou, Isachar hned za 
Bárakem, vyslán do doliny, šel mu v patách. Avšak u potok� Rúbenových bylo velké zasedání. 16Pro� jsi z�stal sed�t mezi 
ohradami? Abys naslouchal, jak svolávají stáda? U potok� Rúbenových bylo velké rokování. 17Gileád si z�stal za Jordá-
nem. A pro� Dan pobývá jako host na lodích? Ašer se usadil na pob�eží mo�e, p�i svých zálivech si z�stal. 18Zabulón je 
lid, který dokázal nasadit sv�j život, rovn�ž Neftalí na výšinách pole. 19P�išli králové a bojovali, tehdy bojovali kenaanští 
králové v Taanaku, p�i Vodách megidských, st�íbra se však nezmocnili. 20Z nebes bojovaly hv�zdy, bojovaly ze svých drah 
se Síserou. 21Potok Kíšon odplavil ty krále , potok prastarý, ten potok Kíšon. Jen je mocn� pošlapej, má duše! 22Tehdy 
dupala kopyta koní, state�ní cválali ostrým tryskem. 23Proklejte Meróz, velí Hospodin�v posel, uvalte na jeho obyvatele 
kletbu: Nep�išli na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti bohatýr�m. 24Požehnána bu� nad jiné ženy Jáel, žena 
Kénijce Chebera, nad jiné ženy ve stanech bu� požehnána! 25Požádal o vodu, poskytla mléko, v koflíku urozených podala 
smetanu. 26Rukou chopila stanový kolík, pravicí pádné kladivo, ude�ila Síseru, rozt�íštila mu hlavu, probodla a prorazila 
jeho spánky. 27Klesl jí k nohám, padl, z�stal ležet, k nohám jí klesl, padl; tam klesl a padl zabitý. 28Síserova matka vyhlí-
žela z okna, na�íkala za okenní m�íží: „Pro� tak dlouho nep�ijíždí jeho v�z? Pro� mešká h�mot jeho vozby?“ 
29Odpov�d�ly jí nejmoud�ejší z jejích kn�žen a ona si te� opakuje jejich slova: 30„Ur�it� získali a rozd�lují ko�ist, jednu 
dv� zajatkyn� každému hrdinovi, ko�ist pro Síseru – pestré šaty, ko�ist, pestré šaty, jeden dva pestré šátky na krk co 
ko�ist.“ 31Tak a� zhynou všichni tvoji nep�átelé, Hospodine! Ale ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející v plné 
síle. – Zem� žila v míru po �ty�icet let.“ 
 

ÚT 2. února – Pád pyšného krále (Iz 14) 
Iz 14:12-15  „12Jak jsi spadl z nebe, t�pytivá hv�zdo, jit�enky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotro�ovateli 
pronárod�! 13A v srdci sis �íkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším sv�j tr�n nad Boží hv�zdy, zasednu na 
Ho�e setkávání na nejzazším Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblak�, s Nejvyšším se budu m�-
�it.“ 15Te� jsi svržen do podsv�tí, do nejhlubší jámy!“ 
Iz 14:1-3  „1Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpo�inout v jejich zemi, p�idruží se k nim    
i bezdomovec a p�ipojí se k domu Jákobovu. 2Národy je totiž samy dovedou na jejich místo a Izrael�v d�m je dostane do 
d�dictví v Hospodinov� zemi jako otroky a otrokyn�. Tak zajmou ty, kdo je prve zajali, a budou panovat nad svými pohá-
n��i. 3V den, kdy ti dá Hospodin odpo�inout od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otro�iny, jíž jsi byl zotro�en.“ 
Iz 14:4-23  „4Proneseš o babylónském králi po�ekadlo: „Jak pominul pohán��, jak pominula knuta!“ 5Hospodin polámal 
h�l svévolník�, žezlo vládc�, 6jež zb�sile bilo národy ranami bez ustání, hn�viv� vládlo pronárod�m nezkrotným proná-
sledováním. 7V míru odpo�ala celá zem�, všechno zvu�n� plesá. 8I cyp�iše se radují nad tebou i libanónské cedry od 
chvíle, kdy jsi padl: „Už nevstane ten, kdo nás kácel!“ 9I nejhlubší podsv�tí je kv�li tob� rozrušeno, �eká na tv�j p�íchod, 
probudilo kv�li tob� p�ízraky všech vojev�dc� zem�. Všechny krále pronárod� p�im�lo vstát ze svých tr�n�. 10Ti všichni 
se ozvou a �eknou tob�: „Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben! 11Do podsv�tí byla svržena tvá pýcha, hlu�ný 
zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilob�, p�ikrývku máš z �erv�.“ 12Jak jsi spadl z nebe, t�pytivá hv�zdo, jit�enky synu! 
Jak jsi sražen k zemi, zotro�ovateli pronárod�! 13A v srdci sis �íkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším sv�j tr�n nad Boží 
hv�zdy, zasednu na Ho�e setkávání na nejzazším Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblak�, s Nejvyšším se budu 
m��it.“ 15Te� jsi svržen do podsv�tí, do nejhlubší jámy! 16Kdo t� uvidí, budou se dívat a divit: „To je ten muž, který 
zneklid�oval zemi a ot�ásal královstvími? 
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PÁ 5. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Je naše spasení n��ím podmín�no? P�ijít ke Kristu m�žeme kdykoliv a nemusíme splnit žádné podmínky. 
Co musíme splnit pak, když p�ijdeme ke Kristu? Podmínkou je, abychom se v život� víry úpln� a bez vý-
hrad spoléhali na zásluhy krve uk�ižovaného a vzk�íšeného Spasitele. Když to tak ud�láme, �iníme skutky 
spravedlnosti. Když B�h volá a zve h�íšníka ze sv�ta, neklade mu žádné podmínky. P�itahuje ho Kristovo 
pozvání, které však neznamená: ,Jestli chceš p�ijít k Bohu, musíš odpov�d�t hned te�.‘ H�íšník p�ichází      
a hledí p�itom na Krista vyvýšeného na k�íži Golgoty. Tímto obrazem B�h p�sobí na jeho mysl. 
V h�íšníkovi se probouzí láska, která ho motivuje ud�lat mnohem více, než si p�edstavujeme, že by m�l 
splnit.“ (6MR 32) 
 

� 
 
 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvedený citát si p�e�ti sou�asn� s �ástí na st�edu. Co nám chce jeho autorka sd�lit? Všimni si, co �íká      
o obou prvcích chození s Bohem: ví�e a skutcích. Jak je rozlišuje? 
 

2. Pro� jsou pýcha a domýšlivost nebezpe�né h�íchy? Pro� je tak t�žké zbavit se jich? Snad proto, že oslepí 
lidi do té míry, že nevidí pot�ebu vzdát se jich? Pokud jsi pyšný, ur�it� si myslíš, že je všechno v po�ádku.    
A jestli je všechno v po�ádku, pro� se trápit a n�co m�nit? Je rozjímání o k�íži (což je jediný prost�edek 
záchrany pro �lov�ka) dobrým lékem proti pýše a domýšlivosti? 
 

3. Mají p�íslušníci ostatních národ� n�jakou nad�ji? Viz Iz 25,3.6; 26,9. 
Iz 25:3.6  „3Proto t� bude ctít lid mocný, bude se t� bát m�sto ukrutných pronárod�. (…) 6Hospodin zástup� p�ipraví na 
této ho�e všem národ�m hostinu tu�nou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tu�ná s morkem, víno vyzrálé a p�e�išt�né.“ 
Iz 26:9  „Má duše v noci po tob� touží, m�j duch ve mn� za úsvitu tebe hledá. Když vykonáváš své soudy na zemi, obyva-
telé sv�ta se u�í spravedlnosti.“ 

 
Shrnutí 
Izajáš vid�l, jak Asýrie a Babylón dobývají Judsko. Avšak vid�l i to, že Pán B�h nakonec zvít�zí a naší 
utrápené planet� p�inese v��ný pokoj, p�estože temnotou tohoto sv�ta vládne n�kdo v�tší než �lov�k       
(Ef 6,12), pracuje prost�ednictvím Božích lidských nep�átel a hraje si na Boha. 
Ef 6:12  „Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v�k tmy, 
proti nadzemským duch�m zla.“ 
 

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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17Sv�t m�nil v pouš�, bo�il jeho m�sta, v�zn� nikdy nepropoušt�l dom�.“ 18Všichni králové pronárod�, všichni leží slavn� 
ve svých hrobkách, 19ale tebe pohodili mimo hrob jak ohavný výhonek; jsi jako šatem p�ikryt zavražd�nými, porubanými 
me�em, svrženými do kamenité jámy, jsi jak pošlapaná mršina, 20nebudeš p�ipojen k nim v hrob�. Vždy� jsi ni�il vlastní 
zemi, vlastní lid jsi vraždil. O potomstvu zlovolník� nebude nav�ky zmínky. 21„P�ipravte jeho syn�m jatky pro nepravost 
otc�! Nepovstanou, nezmocní se zem� a sv�t nezaplní m�sty.“ 22„Já povstanu proti nim, je výrok Hospodina zástup�, 
vymýtím jméno Babylónu i poz�statek po n�m , nástupce i následníka, je výrok Hospodin�v. 23Prom�ním jej v hnízdišt� 
sý�k� a ve slatiny, vymetu jej pometlem zkázy, je výrok Hospodina zástup�.“ 
Mi 2:4  „V onen den o vás užijí po�ekadel, strhne se žalostné b�dování: „Je po všem !“ „P�išla na nás záhuba,“ �eknete, 
„podíl mého lidu je pry�, kterak jsem o n�j p�išel! Naše pole p�ipadlo odpadlíku.““ 
Abk 2:6  „Což ti všichni neužijí proti n�mu po�ekadel, posm�šných pop�vk� a narážek na n�j? Bude se �íkat: B�da tomu, 
kdo hromadí, co mu nepat�í. Jak dlouho? I tomu, kdo zástavou zat�žuje.“ 
Da 4  „1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojen� pobýval ve svém dom�, pln sv�žesti ve svém paláci. 2Vid�l jsem sen a ten m� 
vystrašil. P�edstavy ve snu na l�žku, vid�ní, která mi prošla hlavou, m� naplnily hr�zou. 3Vydal jsem rozkaz, aby ke mn� 
byli uvedeni všichni babylónští mudrci, aby mi sen vyložili. 4P�išli tedy v�štci, zaklína�i, hv�zdopravci a planetá�i. Vyprá-
v�l jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit. 5Kone�n� ke mn� p�išel Daniel, který má jméno Beltšasar podle 
jména mého boha; v n�m je duch svatých boh�. Vypráv�l jsem mu sen: 6Beltšasare, nejvyšší z v�štc�, vím, že v tob� je 
duch svatých boh� a že žádné tajemství ti ned�lá potíže. Pov�z mi výklad vid�ní snu, který jsem vid�l. 7Ve vid�ních, která 
mi prošla hlavou na mém l�žku, jsem vid�l: Hle, strom stál uprost�ed zem�, jeho výška byla obrovská. 8Strom rostl a sílil, 
až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vid�t od samého konce zem�. 9M�l nádherné listí a mnoho plod�, byla na n�m potra-
va pro všechny. Polní zv�� pod ním nalézala stín, v jeho v�tvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z n�ho všechno tvorstvo. 
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, výpov�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 svatých boh�.“ 16Tu 
Daniel, který m�l jméno Beltšasar, z�stal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hr�zou. Král mu �ekl: „Beltša-
sare, 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, 18který 
m�l nádherné listí a mnoho plod�, na n�mž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zv�� a v jehož v�tvích 
p�ebývali nebeští ptáci, 19jsi ty, králi, který jsi rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vlada�ská moc až na 
konec zem�. 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 27a �ekl: „Zdali není veliký tento Baby-
lón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský d�m ke sláv� své d�stojnosti?“ 28Ješt� to slovo bylo v ústech 
krále, když se snesl hlas z nebe: „Tob� je to �e�eno, králi Nebúkadnesare: Tvé království od tebe odešlo.  29Vyženou t� 
pry� od lidí a budeš bydlet s polní zv��í. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud 
nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.“ 30V tu hodinu se to slovo na Nebúkad-
nesarovi splnilo. Byl vyhnán pry� od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho t�lo bylo skráp�no nebeskou rosou, až mu 
narostly vlasy jako pe�í orl�m a nehty jako drápy pták�m. 31„Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své 
o�i k nebi a rozum se mi vrátil. Dobro�e�il jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil V��n� živého, nebo� jeho vlada�ská 
moc je v��ná, jeho království po všechna pokolení. 32Všichni obyvatelé zem� jsou považováni za nic. Podle své v�le 
nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli zem�. Není, kdo by mohl zabra�ovat jeho ruce a ptát se ho:  
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‚Co to d�láš?‘ 33Tou dobou se mi vrátil rozum a ke sláv� mého království mi op�t byla vrácena má d�stojnost a lesk. Moje 
královská rada a hodnostá�i m� vyhledali, op�t jsem byl dosazen do svého království a byla mi p�idána mimo�ádná 
velikost. 34Nyní tedy já, Nebúkadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty 
právo. Ty, kte�í si vedou pyšn�, má moc ponížit.““ 
Da 5  „1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostá��m a p�ed t�mito tisíci pil víno. 2P�i popíjení vína 
poru�il Belšasar p�inést zlaté a st�íbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby     
z nich pili král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 3Hned tedy p�inesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího 
domu v Jeruzalém�, a pili z nich král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 4Pili víno a chválili bohy zlaté a st�íbrné, 
bronzové, železné, d�ev�né a kamenné. 5V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a n�co psaly na omítku zdi královského 
paláce naproti svícnu. Král vid�l záp�stí ruky, která psala. 6Tu se barva králova obli�eje zm�nila a myšlenky ho naplnily 
hr�zou, poklesl v ky�lích a kolena mu tloukla o sebe. 7Král mocn� zvolal, aby p�ivedli zaklína�e, hv�zdopravce a planetá-
�e. Babylónským mudrc�m král �ekl: „Kdokoli p�e�te toto písmo a sd�lí mi výklad, bude oble�en do purpuru, na krk mu 
bude dán zlatý �et�z a bude mít v království moc jako t�etí po mn�.“ 8Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli 
schopni písmo p�e�íst a oznámit králi výklad. 9Král Belšasar byl pln hr�zy a barva jeho obli�eje se zm�nila. I hodnostá�i 
byli zmateni. 10Po slovech krále a hodnostá�� vešla do domu, kde hodovali, královna a �ekla: „Králi, nav�ky bu� živ! 
Nech� t� tvé myšlenky neplní hr�zou a barva tvého obli�eje a� se nem�ní. 11Je ve tvém království muž, v n�mž je duch 
svatých boh�. Za dn� tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zb�hlý v moudrosti, která je jako moudrost boh�. Král 
Nebúkadnesar, tv�j otec, ho ustanovil nejvyšším z v�štc�, zaklína��, hv�zdopravc� a planetá��, ano , tv�j otec, králi, 
12nebo� bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Beltšasar, má mimo�ádného ducha a poznání a že je zb�hlý ve 
vykládání sn�, �ešení záhad a vysv�tlování v�cí nesnadných. Nech� je Daniel nyní zavolán a sd�lí výklad.“ 13Daniel byl 
hned p�iveden ke králi. Král se Daniela otázal: „Ty jsi Daniel z judských p�esídlenc�, kterého p�ivedl král, m�j otec,       
z Judska? 14Slyšel jsem o tob�, že je v tob� duch boh� a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zb�hlý v mimo�ádné moudrosti. 
15Byli ke mn� p�ivedeni mudrci, zaklína�i, aby mi p�e�etli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad 
té v�ci sd�lit. 16O tob� jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysv�tlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo p�e�íst      
a výklad mi oznámit, budeš oble�en do purpuru, na krk ti bude dán zlatý �et�z a budeš mít v království moc jako t�etí.“ 
17Daniel na to králi odpov�d�l: „Své dary si ponech a své odm�ny dej jinému. To písmo však králi p�e�tu a výklad mu 
oznámím. 18Slyš, králi! B�h nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a d�stojnost. 19Pro 
velikost, kterou mu dal, se p�ed ním t�ásli všichni lidé r�zných národností a jazyk� a obávali se ho. Koho cht�l, zabil, 
koho cht�l, nechal žít, koho cht�l, povýšil, koho cht�l, ponížil. 20Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramn� 
zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla od�ata. 21Byl vyhnán pry� od lidí, jeho srdce se stalo 
podobné zví�ecímu, bydlel s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho t�lo bylo skráp�no nebeskou 
rosou, dokud nepoznal, že B�h nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. 22Ani ty, 
jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, a�koli jsi o tom všem v�d�l, 23ale povýšil ses nad Pána nebes. P�inesli p�ed 
tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostá�i, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy st�íbrné a zlaté, 
bronzové, železné, d�ev�né a kamenné, kte�í nic nevidí, neslyší ani nev�dí. Boha, v jehož rukou je tv�j dech a všechny tvé 
cesty, jsi však nevelebil. 24Proto bylo od n�ho posláno záp�stí ruky a napsáno toto písmo. 25Toto pak je písmo, které bylo 
napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘. 26Toto je výklad t�ch slov: Mené – B�h se�etl tvé kralování a ukon�il je. 27Tekel – 
byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. 28Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Méd�m a Peršan�m.“ 29Belšasar 
hned poru�il, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý �et�z a rozhlásili o n�m, že má v království moc jako 
t�etí. 30Ješt� té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“ 
Zj 12:7-9  „7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and�lé bojovali, ale nezví-
t�zili, a nebylo již pro n� místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný �ábel a satan, který svád�l celý sv�t, byl 
svržen na zem a s ním i jeho and�lé.“ 
Gn 3  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. �ekl žen�: „Jakže, B�h vám zakázal jíst 
ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst smíme. 3Jen o plodech ze stromu, 
který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho nedotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 4Had ženu ujiš�oval: 
„Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, kdy z n�ho pojíte, otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát dobré    
i zlé.“ 6Žena vid�la, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. Vzala tedy z jeho 
plod� a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7Ob�ma se otev�ely o�i: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy 
fíkové listy a p�epásali se jimi. 8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahrad� za denního vánku. I ukryli 
se �lov�k a jeho žena p�ed Hospodinem Bohem uprost�ed stromoví v zahrad�. 9Hospodin B�h zavolal na �lov�ka:  
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Zj 14:8  „Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal 
jim pít z poháru hn�vu.““ 
Zj 18:2  „Protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždy� odsoudil tu velikou nev�stku, která p�ivedla zemi do záhuby 
svým smilstvím, spravedliv� ji potrestal za krev svých služebník�, která lpí na jejích rukou.“ 
Zj 21:2.23  „2A vid�l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m�sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev�sta ozdobená pro 
svého ženicha. (…)23To m�sto nepot�ebuje ani slunce ani m�síc, aby m�lo sv�tlo: zá�í nad ním sláva Boží a jeho sv�tlem 
je Beránek.“ 
Jk 1:15  „Žádostivost pak po�ne a porodí h�ích, a dokonaný h�ích plodí smrt.“ 
P� 3:5-7  „5D�v��uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 6Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám nap�ímí tvé stezky. 7Nebu� moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvra�.“ 
� 10:9  „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uv��íš-li ve svém srdci, že ho B�h vzk�ísil z mrtvých, budeš spasen.“ 
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Gn 28:17  „Bál se a �ekl: „Jakou báze� vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než d�m Boží, je to brána nebeská.““ 
Ef 2:8  „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ 
L 18:9-14  „9O t�ch, kte�í si na sob� zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, �ekl toto podobenství: 10„Dva 
muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe 
modlil: ‚Bože, d�kuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyd�ra�i, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12Postím se 
dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ 13Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani o�i k nebi 
pozdvihnout; bil se do prsou a �íkal: ‚Bože, slituj se nade mnou h�íšným.‘ 14Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedl-
n�n do svého domu, a ne farizeus. Nebo� každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.““ 
 

�T 4. února – Kone�né vít�zství Sijónu (Iz 24-27) 
Iz 24:21-23  „21V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšin� i pozemské krále na zemi. 22Budou 
sebráni, jako je sebrán v�ze� do jámy, a budou zav�eni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potres-
táni. 23Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástup� ujme kralování na ho�e Sijó-
nu a v Jeruzalém� p�ed svými staršími v sláv�.“ 
Iz 24  „1Hle, Hospodin vyplení zemi a zpustoší ji, rozvrátí její tvá�nost a rozpráší její obyvatele. 2Bude na tom stejn� lid   
i kn�z, otrok i jeho pán, služka i její paní, kupující i prodava�, v��itel i dlužník, lichvá� i zadlužený. 3Zem� bude zcela 
vyplen�na a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin. 4Truchlit, vadnout bude zem�, ch�adnout, vadnout bude sv�t, 
nejvznešen�jší z lidu zem� budou ch�adnout. 5Zhanobena je zem� svými obyvateli, nebo� p�estoupili zákony, zm�nili 
na�ízení, porušili v��nou smlouvu. 6Proto poz�e zemi prokletí, kdo v ní p�ebývají, budou pykat; proto obyvatelé zem� 
zajdou v žáru a z�stane lidí mali�ko. 7Bude truchlit mošt, zvadne vinná réva, všichni, jejichž srdce se raduje, budou 
vzdychat. 8Ustane veselí bubn�, pomine hluk rozja�ených, ustane veselí citery. 9Nebudou pít za zp�vu víno, opojný nápoj 
piják�m zho�kne. 10Zbo�eno bude pusté m�sto, vchod do každého domu bude zatarasen. 11V ulicích bude žalostný k�ik pro 
víno, nastane ve�er veškeré radosti, veselí se vyst�huje ze zem�. 12Ve m�st� z�stane hrozná spouš�, zni�ena, rozbita bude 
brána. 13I bude uprost�ed zem�, mezi národy, tak jako když se srážejí olivy, jako pab�rky, když kon�í vinobraní. 14Všude 
pozvednou sv�j hlas a budou plesat, nad d�stojností Hospodinovou budou jásat i p�i mo�i. 15Proto vzdejte Hospodinu �est 
i na východ�, jménu Hospodina, Boha Izraele, na ostrovech mo�ských. 16Od kraje zem� jsme slyšeli prozp�vovat: „Sláva 
spravedlivému!“ Já jsem však �ekl: „Je mi zle! Je mi zle! B�da mi!“ V�rolomní jednají v�rolomn�, v�rolomní se dopouš-
t�jí v�rolomnosti. 17Postrach, propast, past na tebe, obyvateli zem�! 18Kdo ute�e p�ed hlu�ícím postrachem, padne do 
propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otev�ou se nebeské propusti shora        a budou se t�ást základy zem�. 
19Zem� se rozlomí, zem� se rozkymácí, zem� se rozpadne. 20Zem� se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako 
budka. Dolehne na ni její nev�rnost, i padne a už nepovstane. 21V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšin�      
i pozemské krále na zemi. 22Budou sebráni, jako je sebrán v�ze� do jámy, a budou zav�eni pod zámek; po mnohých pak 
dnech budou potrestáni. 23Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástup� ujme kralování na ho�e 
Sijónu a v Jeruzalém� p�ed svými staršími v sláv�.“ 
Zj 20  „1Tu jsem vid�l, jak z nebe sestupuje and�l, který má v ruce klí� od propasti a veliký �et�z. 2Zmocnil se draka, toho 
dávného hada, toho �ábla a satana, 3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zape�etil, aby již nemohl 
klamat národy, dokud se nedovrší t�ch tisíc let. Potom musí být ješt� na krátký �as propušt�n. 4Vid�l jsem tr�ny a na nich 
usedli ti, jimž byl sv��en soud. Spat�il jsem také ty, kdo byli s�ati pro sv�dectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepo-
klekli p�ed dravou šelmou ani jejím obrazem a nep�ijali její znamení na �elo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se 
vlády s Kristem na tisíc let. – 5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se t�ch tisíc let nedovrší. – 6To je první 
vzk�íšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzk�íšení! Nad t�mi druhá smrt nemá moci, nýbrž B�h a Kristus 
je u�iní svými kn�žími a budou s ním kralovat po tisíc let. 7Až se dovrší tisíc let, bude satan propušt�n ze svého žalá�e     
8a vyjde, aby oklamal národy ve všech �ty�ech úhlech sv�ta, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku   
v mo�i. 9Vid�l jsem, jak vystoupili po celé ší�i zem� a obklí�ili tábor svatých a m�sto, které miluje B�h. Ale sestoupil ohe� 
z nebe a pohltil je. 10Jejich sv�dce �ábel byl uvržen do jezera, kde ho�í síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok.       
A budou trýzn�ni dnem i nocí na v�ky v�k�. 11A vid�l jsem veliký b�lostný tr�n a toho, kdo na n�m sed�l; p�ed jeho pohle-
dem zmizela zem� i nebe a už pro n� nebylo místa. 12Vid�l jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí p�ed tr�nem, a byly ote-
v�eny knihy. Ješt� jedna kniha byla otev�ena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých �in� zapsaných v t�ch kni-
hách. 13Mo�e vydalo své mrtvé, i smrt a její �íše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých �in�. 14Pak smrt i její 
�íše byly uvrženy do ho�ícího jezera. To je druhá smrt: ho�ící jezero. 15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do 
ho�ícího jezera.“ 

7 

 
 
 

 
                                    

�  0  6 

  JERRY  
 

Když si n�kdo hraje na Boha (Iz 13–27) 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2021 - verše         

Když si n�kdo hraje na Boha (Iz 13–27) Týden od 31.01. do 06.02. 

� 

 0  6 

 

„Kde jsi?“ 10On odpov�d�l: „Uslyšel jsem v zahrad� tv�j hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ 11B�h 
mu �ekl: „Kdo ti pov�d�l, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst?“ 12	lov�k odpov�d�l: „Žena, 
kterou jsi mi dal, aby p�i mn� stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ 13Proto �ekl Hospodin B�h žen�: „Cos to 
u�inila?“ Žena odpov�d�la: „Had m� podvedl a já jsem jedla.“ 14I �ekl Hospodin B�h hadovi: „Protožes to u�inil, budeš 
proklet, odvržen ode všech zví�at a ode vší polní zv��e. Polezeš po b�iše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 
15Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 16Žen� 
�ekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti t�hotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on 
nad tebou bude vládnout.“ 17Adamovi �ekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst. 
Kv�li tob� nech� je zem� prokleta; po celý sv�j život z ní budeš jíst v trápení. 18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní 
byliny. 19V potu své tvá�e budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do zem�, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrá-
tíš.“ 20	lov�k svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých. 21Hospodin B�h ud�lal 
Adamovi a jeho žen� kožené suknice a p�iod�l je. 22I �ekl Hospodin B�h: „Te� je �lov�k jako jeden z nás, zná dobré i zlé. 
Nep�ipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ nav�ky.“ 23Proto jej Hospodin B�h vyhnal ze zahrady           
v Edenu, aby obd�lával zemi, z níž byl vzat. 24Tak �lov�ka zapudil. Východn� od zahrady v Edenu usadil cheruby s míha-
jícím se plamenným me�em, aby st�ežili cestu ke stromu života.“ 
Ez 28:2  „Lidský synu, �ekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci si �íkáš: 
‚Jsem B�h, sedím na božském tr�nu v srdci mo�í.‘ Jsi �lov�k, a ne B�h, i když své srdce vydáváš za srdce božské!“ 
Zj 20:10  „Jejich sv�dce �ábel byl uvržen do jezera, kde ho�í síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou 
trýzn�ni dnem i nocí na v�ky v�k�.“ 
Mt 11:29  „Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpo�inutí svým 
duším.“ 
J 13:5  „Pak nalil vodu do umyvadla a za�al u�edník�m umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl p�epásán.“ 
Fp 2:5-8  „5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své 
rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8se 
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
 

ST 3. února – Babylón jako symbol vzpoury proti Bohu (Iz 14; Zj 17-18) 
Iz 14:22  „Já povstanu proti nim, je výrok Hospodina zástup�, vymýtím jméno Babylóna i poz�statek po 
n�m, nástupce i následníka, je výrok Hospodin�v.“ 
Zj 17:4-6  „4Ta žena byla od�na purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce 
držela zlatý pohár, plný ohavností a ne�istoty svého smilství, 5a na �ele m�la napsáno jméno – je v n�m 
tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ 6Vid�l jsem tu ženu, zpitou 
krví svatých a krví Ježíšových sv�dk�.“ 
Zj 18:1-3  „1Potom jsem vid�l jiného and�la, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a zem� byla ozá�ena 
jeho slávou. 2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší 
všech ne�istých duch� a každého zlov�stného a nenávid�ného ptáka; 3nebo� vínem Božího hn�vu pro 
smilství té nev�stky byly opojeny všecky národy, králové sv�ta s ní smilnili a bohatí kupci zem� bohatli      
z její rozma�ilosti a p�epychu.““ 
1Pt 5:13  „Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, m�j syn.“ 
Zj 14:8  „Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal 
jim pít z poháru hn�vu.““ 
Zj 16:19  „A to veliké m�sto se roztrhlo na t�i �ásti a m�sta národ� se z�ítila. B�h se rozpomenul na veliký Babylón a dal 
mu pít z poháru vína svého trestajícího hn�vu.“ 
Zj 17:5  „Na �ele m�la napsáno jméno – je v n�m tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na 
zemi.““ 
Zj 18:2.10.21  „2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší všech ne�istých 
duch� a každého zlov�stného a nenávid�ného ptáka; (…)10z hr�zy nad jeho zkázou neodváží se p�iblížit a budou na�íkat: 
„B�da, b�da, ty veliký Babylóne, m�sto tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“ (…)21A jeden silný 
and�l pozvedl balvan, t�žký jako mlýnský kámen, vrhl jej do mo�e a zvolal: „Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké 
m�sto, a nebude po n�m ani památky.“ 
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