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� Základní verš 
„Zde je m�j služebník, jehož podepírám, m�j vyvolený, v n�mž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na n�ho 

svého ducha, aby vyhlásil soud pronárod�m.“(Iz 42:1) 
 

   „Mnoho lidí by si p�álo navštívit místa, kde Kristus za svého života na zemi pobýval. Považovali by za 

�est projít se po cestách, po kterých chodil, vid�t jezero, u n�hož tak rád u�il, a poznat pahorky a údolí, na 

která �asto hled�l. Ale chceme-li jít v Ježíšových stopách, nemusíme se vydávat do Nazareta, Kafarnaum 

ani do Betanie. Najdeme je u l�žka nemocného, v bídných chatr�ích chudák�, v p�epln�ných ulicích velko-

m�sta a všude tam, kde lidé pot�ebují út�chu. Budeme-li d�lat to, co za svého života na zemi d�lal Ježíš, 

m�žeme si být jisti, že jdeme v jeho stopách.“ (DA 640; TV 410) 

   Práv� v tomto duchu popisuje prorok Izajáš poslání „Hospodinova služebníka“, který tu m�l být pro 

všechny zklamané, neš�astné a pot�ebné: „Nalomenou t�tinu nedolomí, nezhasí knot doutnající... Abys 

otvíral slepé o�i, abys vyvád�l v�zn� ze žalá�e, z v�znic ty, kdo sedí v temnot�“ (Iz 42,3.7). 
 

 V této lekci se soust�edíme na zaslíbeného Hospodinova služebníka. Kdo m�l být ten, koho 

B�h svému lidu zaslíbil, a co od n�j o�ekával? 
 

� Osnova lekce: 
1. „Hospodin�v služebník“ – Izraelský národ (ned�le) 
2. „Hospodin�v služebník“ – konkrétní mesiášská postava (pond�lí) 
3. „Hospodin�v služebník“ – perský král Kýros (úterý, st�eda) 
4. „Hospodin�v služebník“ – sloužící a trpící mesiáš (�tvrtek) 
 

NE 21. února – Hospodin�v služebník (Iz 41) 
Iz 41:7-14  „7�emeslník pobízí zlatníka, kovotepec ková�e. Praví: „Spojme to ! Bude to dobré!“ Pak 

upevní modlu h�eby, aby se neviklala. 8A ty, Izraeli, služebníku m�j, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku 

Abrahama, mého p�ítele, 9tebe jsem vychvátil z kon�in zem�, zavolal jsem t� z odlehlých míst, �ekl jsem ti: 

,Ty jsi m�j služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem t�.‘ 10Neboj se, vždy� já jsem s tebou, nerozhlížej se 

úzkostliv�, já jsem tv�j B�h. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu t� podpírat pravicí své spravedlnosti. 
11Hle, budou se styd�t a hanbit všichni, kdo proti tob� planou hn�vem, budou jak nic a zahynou odp�rci 

tvoji. 12Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti 

tob� vál�í. 13Já jsem Hospodin, tv�j B�h, držím t� za pravici, pravím ti: ,Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘ 
14Neboj se, �erví�ku Jákob�v, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodin�v, tv�j vykupi-

tel je Svatý Izraele.““ 
Iz 44:1.2.21  „1A nyní slyš, Jákobe, m�j služebníku, Izraeli, jehož jsem vyvolil. 2Toto praví Hospodin, který t� u�inil, který 
t� vytvo�il v život� matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, m�j služebníku, Ješurúne, jehož jsem vyvolil. 21Pamatuj na to, 
Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi m�j služebník. Já jsem t� utvo�il, jsi m�j služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut.“ 
Iz 45:4  „Kv�li svému služebníku Jákobovi, kv�li Izraeli, vyvolenci svému, jsem t� zavolal tvým jménem; dal jsem ti 
�estné jméno, a� jsi m� neznal.“ 
Iz 48:20  „Odejd�te z Babylónu, prchn�te od Kaldejc�! S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do 
kon�in zem�, rcete: ‚Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka.‘“ 
Iz 42:1  „Zde je m�j služebník, jehož podepírám, m�j vyvolený, v n�mž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na n�ho svého 
ducha, aby vyhlásil soud pronárod�m.“ 
Iz 50:10  „Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná zá�e, ten a� 
doufá v Hospodinovo jméno a op�e se o svého Boha.“ 
Iz 52:13  „Hle, m�j služebník bude mít úsp�ch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.“ 
Iz 49:5.6  „5A nyní praví Hospodin, který m� vytvo�il jako svého služebníka už v život� matky , abych k n�mu p�ivedl 
Jákoba nazp�t, by� i nebyl shromážd�n Izrael. Stal jsem se váženým Hospodinových o�ích, m�j B�h je záštita moje. 
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PÁ 26. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   O tom, jak Ježíš uzdravoval a u�il, si p�e�ti 26. kapitolu „V Kafarnaum“ z knihy Touha v�k� (Da 252–
261; TV 156–162). 
   „V díle záchrany je nutné projevit velkou míru taktu a ohleduplnosti. Spasitel pravdu nikdy nezaml�el, ale 

vždy ji vyjad�oval s láskou. Ve styku s jinými byl vždy nadmíru taktní, milý a pozorný. Nikdy nebyl necit-

livý, nikdy bezd�vodn� nevyslovil tvrdé slovo, nikdy zbyte�n� nezp�sobil bolest citlivé duši. Neodsuzoval 

lidskou slabost. Nebojácn� kritizoval pokrytectví, nev�ru a nespravedlnost, avšak v ostrých vý�itkách bylo  

v jeho hlase cítit zármutek. Jeho pravda nebyla nikdy krutá. Lidem vždy projevoval velkou n�hu. Každého 

�lov�ka považoval za velmi vzácného. I když sám m�l božskou d�stojnost, soucitn� a pozorn� se sklán�l ke 

každému �lenu Boží rodiny. V každém vid�l �lov�ka, zachránit každého bylo jeho posláním.“ (GW 117) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Ve t�íd� si spolu p�e�t�te citát Ellen G. Whiteové o tom, jak Kristus sloužil druhým. Diskutujte o princi-
pech uvedených v tomto citátu a potom se zamyslete nad tím, do jaké míry váš sbor jako celek aplikuje tyto 
principy ve své služb�. 
 

2. Znáš n�jakou „nalomenou t�tinu“ anebo „doutnající knot“? (Iz 42,3) Jak m�žeš takovému �lov�ku po-
moci, a p�itom ho „nedolomit“ anebo „neuhasit“? Jakým zp�sobem m�žeš jeho mysl obrátit k Bohu? Co 
konkrétn� bys mu poradil ud�lat, aby našel pomoc a byl uzdraven? 
 

3. Argument pro dva r�zné autory knihy proroka Izajáše vychází z p�edpokladu, že lidé nemohou p�edpoví-
dat budoucnost, jak ji p�edpov�d�l Izajáš. V �em spo�ívá hlavní problém tohoto argumentu? Pro� jako 
k�es�ané musíme tento p�edpoklad jednozna�n� odmítnout? 

 

 

Shrnutí 
K vysvobození nutn� pat�í Vysvoboditel. Božímu národu p�inesli svobodu dva vysvoboditelé: Kýros, který 

vysvobodil zajatce z babylónského zajetí, a nejmenovaný služebník, jehož totožnost jako Mesiáše prorok 

Izajáš postupn� odhaluje. Tento služebník obnoví spravedlnost a ostatek navrátí zp�t k Bohu. 
 

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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�T 25. února – Hospodin�v soucitný a trpící služebník 
Iz 49:1.3.4.6-9  „1Hospodin m� povolal z života mate�ského; od nitra mé matky p�ipomínal moje jméno. 

(…) 3�ekl mi: „Ty jsi m�j služebník, Izrael, v tob� se oslavím.“ 4Já jsem však �ekl: „Nadarmo jsem se 

namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný p�elud.“ A p�ece: U Hospodina je mé právo, m�j výd�lek         

u mého Boha. (…) 6On dále �ekl: „Nesta�í, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy 

kmeny a p�ivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušet�eni; dal jsem t� za sv�tlo pronárod�m, abys byl spása má 

do kon�in zem�.“ 7Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, který je v opovržení, jehož 

má kdejaký pronárod v ohavnosti, služebníku vládc�: „Spat�í t� králové a povstanou, a velmožové se 

skloní, kv�li Hospodinu, který je v�rný, kv�li Svatému Izraele, který t� vyvolil.“ 8Toto praví Hospodin: 

„Odpovím ti v �ase p�ízn�, pomohu ti v den spásy, bude t� opatrovat, dám t� za smlouvu lidu, abys pozvedl 

zemi a zpustošená d�dictví vrátil, 9abys �ekl v�z��m: ,Vyjd�te,‘ t�m, kdo jsou v temnotách: ,Ukažte se!‘ 

P�i cestách se budou pást a na všech holých návrších naleznou pastvu.““ 
Iz 42  „1Zde je m�j služebník, jehož podepírám, m�j vyvolený, v n�mž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na n�ho svého 
ducha, aby vyhlásil soud pronárod�m. 2Nek�i�í a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. 3Nalomenou t�tinu nedolomí, 
nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. 4Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy 
�ekají na jeho zákon.“ 5Toto praví B�h Hospodin, který stvo�il nebesa a roztáhl je, zemi p�eklenul i s tím, co na ní vzchá-
zí, jenž dává dech lidu na ní a ducha t�m, kdo po ní chodí: 6„Já, Hospodin, jsem t� povolal ve spravedlnosti a uchopil t� 
za ruku; budu t� opatrovat, dám t� za smlouvu lidu a za sv�tlo pronárod�m, 7abys otvíral slepé o�i, abys vyvád�l v�zn� ze 
žalá�e, z v�znic ty, kdo sedí v temnot�. 8Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepo-
stoupím modlám. 9Hle, už nastalo, co bylo na po�átku, te� oznamuji nové v�ci. D�íve než vyraší, vám je ohlašuji.“ 
10Zpívejte Hospodinu píse� novou! A� zní jeho chvála ze všech kon�in zem�. Ti, kte�í se vydávají na mo�e, i to, �eho je 
mo�e plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí, 11a� pozvednou sv�j hlas , i pouš� a její m�sta, dvorce, v nichž sídlí Kédar, a� 
plesají obyvatelé Sely a výskají z vrcholk� hor. 12A� vzdají �est Hospodinu, a� mu chvalo�e�í na ostrovech. 13Hospodin jak 
bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozn�cuje, pozvedá bojový pok�ik, proti nep�átel�m svým si 
bohatýrsky vede. 14„Byl jsem p�íliš dlouho zticha. Mám dál ml�et? P�emáhat se? Mám jen sténat, t�žce jak rodi�ka 
vzdychat a p�itom po dechu lapat? 15Hory a pahorky postihnu suchem, nechám uschnout každou rostlinu na nich.            
V ostrovy prom�ním �eky, jezera vysuším. 16Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nev�dí, je budu vodit. 
Tmu p�ed nimi zm�ním v sv�tlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou v�ci, jež u�iním, od toho neupustím. 17Ustoupí nazp�t 
politi studem ti, kte�í doufají v tesané modly, kdo �íkají slitým modlám: ‚Jste naši bohové.‘“ 18„Slyšte, hluší, prohlédn�te, 
slepí, a� vidíte! 19Kdo byl slepý, ne-li m�j služebník? Kdo byl hluchý jako m�j posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý jako 
ten, za n�hož jsem zaplatil, slepý jak služebník Hospodin�v? 20Mnoho jsi vid�l, ale nedbal jsi na to . S ušima otev�enýma 
neslyšel nic .“ 21Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon. 22Lid je však oloupený a pople-
n�ný, jinoši všichni spoutáni, vsazeni do v�zení. Stali se loupežnou ko�istí a není, kdo by vysvobodil, jsou vydáni v plen    
a není, kdo by �ekl: „Vra� to .“ 23Kdo z vás tomu dop�eje sluchu? Kdo pozorn� vyslechne, co bude následovat? 24Kdo 
vydal Jákoba v plen? A Izraele t�m, kte�í loupí? Což to nebyl Hospodin, proti n�muž jsme zh�ešili? Necht�li jsme chodit 
po jeho cestách, jeho zákon jsme neposlouchali. 25Proto na n�j vylil své hn�vivé rozho��ení, krutou válku; plameny vy-
šlehly, a Jákob nic nepoznal, ho�elo, a nebral si to k srdci.“ 
Iz 49:5  „A nyní praví Hospodin, který m� vytvo�il jako svého služebníka už v život� matky , abych k n�mu p�ivedl Jákoba 
nazp�t, by� i nebyl shromážd�n Izrael. Stal jsem se váženým Hospodinových o�ích, m�j B�h je záštita moje.“ 
Iz 48:1  „Slyšte to, dome Jákob�v, vy, kdo jménem Izraelovým se nazýváte a z vod Judových jste vyšli, vy, kdo p�i Hospo-
dinov� jménu p�ísaháte, p�ipomínáte si Boha Izraele, ne však pravdiv� a spravedliv�.“ 
Da 9:26  „Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid 
vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.“ 
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 6On dále �ekl: „Nesta�í, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a p�ivést zpátky ty z Izraele, 
kdo byli ušet�eni; dal jsem t� za sv�tlo pronárod�m, abys byl spása má do kon�in zem�.““ 
Iz 52:13-15  „13Hle, m�j služebník bude mít úsp�ch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. 14Jak mnozí strnuli úd�sem 
nad tebou! Jeho vzez�ení bylo tak znetvo�ené, že nebyl podoben �lov�ku, jeho vzhled takový , že nebyl podoben lidem. 
15Avšak on pokropí mnohé pronárody krví , p�ed ním si králové zakryjí ústa, protože spat�í, co jim nebylo vypráv�no, 
porozum�jí tomu, o �em neslyšeli.““ 
Iz 53:1-12  „1Kdo uv��í naší zpráv�? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 2Vyrostl p�ed ním jako proutek, jak oddenek   
z vyprahlé zem�, nem�l vzhled ani d�stojnost. Vid�li jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po n�m nedychtili. 3Byl        
v opovržení, kdekdo se ho z�ekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, p�ed nímž si �lov�k zakryje tvá�, tak 
opovržený, že jsme si ho nevážili. 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že 
je ran�n, ubit od Boha a poko�en. 5Jenže on byl proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepravost. Trestání snášel 
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však 
Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 7Byl trápen a poko�il se, ústa neotev�el; jako beránek vedený na porážku, jako 
ovce p�ed st�iha�i z�stal n�mý, ústa neotev�el. 8Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždy� byl 
vy�at ze zem� živých, ran�n pro nev�rnost mého lidu. 9Byl mu dán hrob se svévolníky, s bohá�em smrt našel , a�koli se 
nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10Ale Hospodinovou v�lí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil sv�j život v ob�� 
za vinu. Spat�í potomstvo, bude dlouho živ a zdárn� vykoná v�li Hospodinovu. 11Zbaven svého trápení spat�í sv�tlo , 
nasytí se tím, co zakusil. „M�j spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 
12Proto mu dám podíl mezi mnohými a s �etnými bude d�lit ko�ist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl po�ten mezi 
nev�rníky.“ On nesl h�ích mnohých, B�h jej postihl místo nev�rných.“ 
Iz 41:15-20  „15Hle, u�iním t� okovaným smykem na mlácení , novým, z obou stran ostrým. Budeš mlátit a drtit hory,       
s pahorky naložíš jako s plevami. 16Rozev�ješ je a odnese je vítr, bou�livý vichr je rozptýlí, ty však budeš jásat k chvále 
Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele.“ 17„Utišt�ní ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já, 
Hospodin, jim odpovím, já, B�h Izraele, je neopustím. 18Na holých návrších otev�u vodní proudy, uprost�ed plání prame-
ny vod, pouš� v jezero zm�ním a zemi vyprahlou ve vodní z�ídla. 19V poušti dám vyr�st cedr�m, akáciím, myrt� a olivám, 
na pustin� vysadím cyp�iš, platan i zimostráz spolu, 20aby vid�li a poznali, p�esv�d�ili se a všichni pochopili, že toto 
u�inila ruka Hospodinova a že to stvo�il Svatý Izraele.““ 
Iz 41:21-24.28.29  „21P�edložte sv�j spor, praví Hospodin, p�edstupte se svými d�kazy, praví Král Jákob�v. 22P�edstupte 
a oznamte nám, co se má p�ihodit. Oznamte, co bylo na po�átku, vezmem si to k srdci. Chceme poznat budoucnost, ohlas-
te nám, co má nastat. 23Oznamte, co bude následovat, a� poznáme, že vy jste bohové. Jen p�edve�te n�co dobrého �i 
zlého, podíváme se a spole�n� to uvidíme. 24Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic. Zvolit vás je ohavnost.“ 
(…)28Dívám se a nikde nikdo, žádný rádce mezi nimi. Zeptal bych se jich, co odpov�dí. 29Hle, všichni jsou ni�emnost 
pouhá , k ni�emu nejsou jejich �iny; jejich lité modly jsou jen vítr a nicota.““ 
 

PO 22. února – Hospodin�v služebník – nejmenovaný jednotlivec (Iz 42) 
Iz 42:1-7  „1Zde je m�j služebník, jehož podepírám, m�j vyvolený, v n�mž jsem našel zalíbení. Vložil jsem 

na n�ho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárod�m. 2Nek�i�í a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na 

ulici. 3Nalomenou t�tinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. 4Neochabne, 

nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy �ekají na jeho zákon.“ 5Toto praví B�h Hospodin, 

který stvo�il nebesa a roztáhl je, zemi p�eklenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a du-

cha t�m, kdo po ní chodí: 6„Já Hospodin jsem t� povolal ve spravedlnosti a uchopil t� za ruku; budu t� 

opatrovat, dám t� za smlouvu lidu a za sv�tlo pronárod�m, 7abys otvíral slepé o�i, abys vyvád�l v�zn� ze 

žalá�e, z v�znic ty, kdo sedí v temnot�.““ 
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�. 
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9Nikdo už nebude páchat zlo a ší�it zkázu na celé mé svaté ho�e, nebo� zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrý-
vají mo�e. 10V onen den budou pronárody vyhledávat ko�en Jišaj�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 ostrovech 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�.“ 
Iz 9:5.6  „5Nebo� se nám narodí dít�, bude nám dán syn, na jehož rameni spo�ine vláda a bude mu dáno jméno: „Divu-
plný 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 spravedlností od toho �asu až nav�ky. Horlivost Hospodina 
zástup� to u�iní.“ 
Mt 12:15-21  „15Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; 16ale p�ikázal jim, 
aby ho nikomu neprozrazovali – 17aby se splnilo, co je �e�eno ústy proroka Izaiáše: 18‚Hle, služebník m�j, kterého jsem 
vyvolil, milovaný m�j, kterého si oblíbila duše má. Vložím na n�ho svého Ducha. A vyhlásí soud národ�m. 19Nebude se 
p�ít ani rozk�ikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. 20Nalomenou t�tinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až 
dovede právo k vít�zství. 21A v jeho jménu bude nad�je národ�.‘“ 
Mt 3:16.17  „16Když byl Ježíš pok�t�n, hned vystoupil z vody, a hle, otev�ela se nebesa a spat�il Ducha Božího, jak sestu-
puje jako holubice a p�ichází na n�ho. 17A z nebe promluvil hlas: „Toto je m�j milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.““ 
Mt 17:5  „Ješt� nedomluvil, a hle, sv�tlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest m�j milovaný Syn, kterého 
jsem si vyvolil; toho poslouchejte.““ 
Da 9:27  „Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, 
pustošitel na k�ídlech ohyzdné modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“ 
 

ÚT 23. února – Hospodin�v služebník – perský „mesiáš“ (Iz 44-45) 
Iz 44:28  „[Hospodin] O Kýrovi praví: „Hle, m�j pastý�. Vyplní každé mé p�ání. �ekne Jeruzalému: 

,Budeš vybudován!‘ A chrámu: ,Budeš založen!‘““ 

Iz 45:1-6  „1Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu 

p�ed ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech král�, zotevírám p�ed ním vrata, brány už nebudou 

zavírány. 2Já p�jdu p�ed tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. 
3Tob� dám poklady v temnot� skryté i sklady nejtajn�jší a poznáš, že já jsem Hospodin, který t� volá jmé-

nem, B�h Izraele. 4Kv�li svému služebníku Jákobovi, kv�li Izraeli, vyvolenci svému, jsem t� zavolal tvým 

jménem; dal jsem ti �estné jméno, a� jsi m� neznal. 5Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žád-

ného Boha není. P�epásal jsem t�, a� jsi m� neznal, 6aby poznali od slunce východu až na západ, že kro-

m� mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.“ 
Iz 41:2.3.25  „2Kdo vzbudil od východu muže , jemuž v patách krá�í spravedlnost? Poddává mu pronárody, podrobuje 
krále. Jeho me�em rozmetá je v prach, jeho lukem jako rozházenou slámu. 3Žene je a sám klidn� projde stezkou, na 
kterou jeho noha dosud nevstoupila. (…) 25„Vzbudil jsem muže od severu a p�išel od východu slunce. Vzývá mé jméno. 
P�ichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrn�í�, jenž šlape jíl.““ 
Ezd 1  „1V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin 
vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 2„Toto praví Kýros, král 
perský: ‚Hospodin, B�h nebes, mi dal všechna království zem�. Pov��il m�, abych mu vybudoval d�m v Jeruzalém�, který 
je v Judsku. 3Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – B�h bu� s ním – se m�že vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, 
a stav�t d�m Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalém�. 4Každého, kdo z�stal na kterémkoli míst� jako 
host, nech� podpo�í místní obyvatelé st�íbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými ob��mi pro Boží d�m 
v Jeruzalém�.‘“ 5Tu se vydali na cestu p�edstavitelé judských a benjamínských rod�, kn�ží a levité, všichni, jejichž ducha 
probudil B�h, aby stav�li Hospodin�v d�m v Jeruzalém�. 6Celé okolí je podpo�ilo st�íbrnými nádobami a zlatem, majet-
kem a dobytkem i vzácnými dary krom� toho, co ob�tovali dobrovoln�. 
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 4Zeptal se: „Co vid�li v tvém dom�?“ Chizkijáš odv�til: „Vid�li všechno, co je v mém dom�. Nebylo nic, co bych jim 
nebyl ze svých poklad� ukázal.“ 5I �ekl Izajáš Chizkijášovi: „Slyš slovo Hospodina zástup�! 6Hle, p�ijdou dny a bude 
odneseno do Babylónu všechno, co je v tvém dom�, poklady , které nahromadili tvoji otcové až do tohoto dne. Nic tu 
nezbude, praví Hospodin. 7I n�které tvé syny, kte�í z tebe vzejdou, které zplodíš, vezmou a stanou se klešt�nci v paláci 
krále babylónského.“ 8Chizkijáš na to Izajášovi �ekl: „Dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil.“ A dodal: „A� je za 
mých dn� opravdový pokoj.““ 
Iz 42:18-25  „18Slyšte, hluší, prohlédn�te, slepí, a� vidíte! 19Kdo byl slepý, ne-li m�j služebník? Kdo byl hluchý jako m�j 
posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý jako ten, za n�hož jsem zaplatil, slepý jak služebník Hospodin�v? 20Mnoho jsi 
vid�l, ale nedbal jsi na to . S ušima otev�enýma neslyšel nic .“ 21Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit     
a zvelebit zákon. 22Lid je však oloupený a poplen�ný, jinoši všichni spoutáni, vsazeni do v�zení. Stali se loupežnou ko�istí 
a není, kdo by vysvobodil, jsou vydáni v plen a není, kdo by �ekl: „Vra� to .“ 23Kdo z vás tomu dop�eje sluchu? Kdo 
pozorn� vyslechne, co bude následovat? 24Kdo vydal Jákoba v plen? A Izraele t�m, kte�í loupí? Což to nebyl Hospodin, 
proti n�muž jsme zh�ešili? Necht�li jsme chodit po jeho cestách, jeho zákon jsme neposlouchali. 25Proto na n�j vylil své 
hn�vivé rozho��ení, krutou válku; plameny vyšlehly, a Jákob nic nepoznal, ho�elo, a nebral si to k srdci.“ 
Iz 43:22-28  „22Nebyl jsem to já, koho jsi vzýval, Jákobe, kv�li mn� ses neobt�žoval, Izraeli! 23Své jeh�átko v ob�� zápal-
nou jsi pro mne nep�ivedl, nectil jsi m� svými ob�tními hody. Nenutil jsem t� sloužit mi ob�tními dary, ani kadidlem jsem 
t� neobt�žoval. 24Vonné ko�ení jsi mi za st�íbro nenakoupil, tukem svých ob�tí jsi m� neob�erstvil. Jenom svými h�íchy 
cht�ls m� nutit k služb�, svými nepravostmi jsi m� obt�žoval. 25Já, já sám vymažu kv�li sob� tvoje nev�rnosti, na tvé 
h�íchy nevzpomenu. 26P�ipome� mi to , m�žem se spolu soudit, sám si spo�ítej, pro co bys mohl být ospravedln�n. 27Tv�j 
otec byl první, který zh�ešil, tvoji mluv�í mi byli nev�rní. 28Správce svatyn� jsem zbavil posv�cení, Jákoba jsem vydal 
klatb�, Izraele zhanobení.““ 
Iz 48:1-11  „1Slyšte to, dome Jákob�v, vy, kdo jménem Izraelovým se nazýváte a z vod Judových jste vyšli, vy, kdo p�i 
Hospodinov� jménu p�ísaháte, p�ipomínáte si Boha Izraele, ne však pravdiv� a spravedliv�. 2Podle m�sta svatého se 
nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástup�. 3„Co se stalo na po�átku, oznámil jsem p�edem, 
z mých úst to vyšlo, ohlásil jsem to ; náhle jsem zasáhl a stalo se to . 4P�estože jsem v�d�l, jak jsi zatvrzelý, že tvá šíje je 
železná spona a tvé �elo z bronzu, 5oznamoval jsem ti všechno p�edem; d�íve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys 
ne�íkal: ‚To ud�lala má modlá�ská stv�ra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu p�íkaz.‘ 6Slyšels o tom . Te� se na to 
všechno dívej! A co vy? Což také n�co oznámíte? Od nyn�jška ti chci ohlašovat nové v�ci, utajené, že o nich nic nevíš. 
7Práv� te� jsou stvo�eny, nikoli p�edtím, p�ede dneškem jsi o nich nic neslyšel a �íci nem�žeš: ‚Hle, já to znám.‘ 8Nic jsi 
neslyšel, nic jsi nepoznal, tvé ucho p�edtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi v�rolomník v�rolomný, �íká se ti p�ece nev�rník už 
ze života matky ; 9zdržoval jsem sv�j hn�v pro své jméno, pro svou chválu jsem se kv�li tob� krotil, nevyhladil jsem t�. 
10Hle, p�etavil jsem t�, ne však jako st�íbro, vyzkoušel jsem t� v tavicí peci utrpení. 11Kv�li sob�, kv�li sob� samému to 
d�lám. Což smí být mé jméno znesv�ceno? Svou slávu nikomu nedám.““ 
Lv 26:40-45  „40Pak budou vyznávat nepravost svou i nepravost svých otc�, zpronev�ru, jíž se na mn� dopustili, a že mi 
odporovali. 41Proto i já jsem se jim postavil na odpor a zavedl jsem je do zem� jejich nep�átel, dokud nebude jejich 
neob�ezané srdce zkrušeno a dokud neodpykají své provin�ní. 42I p�ipomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlou-
vu s Izákem, také si p�ipomenu svou smlouvu s Abrahamem, i tu zemi si p�ipomenu. 43Zem� totiž bude od nich opušt�na    
a vynahradí si své roky odpo�inutí, bude zpustošena, bez nich, dokud oni neodpykají své provin�ní, protože znovu a znovu 
zavrhovali mé �ády a má na�ízení si protivili. 44Avšak i když budou v zemi svých nep�átel, nezavrhnu je a nezprotivím si 
je, jako bych s nimi m�l skoncovat a zrušit svou smlouvu s nimi. Já jsem Hospodin, jejich B�h. 45P�ipomenu jim smlouvu  
s jejich p�edky, které jsem vyvedl z egyptské zem� p�ed zraky pronárod�, abych jim byl Bohem, já Hospodin.““ 
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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 Hospodin�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 prchlivostí Hospodina zástup� v den jeho planoucího hn�vu. 14Jako vyplaše-
ná 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. 19Babylón, skvost 
mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejc�, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem. 20Už nikdy nebude osíd-
len, 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.““ 
Iz 14  „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, 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 pronásledováním. 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? 17Sv�t m�nil v pouš�, bo�il jeho m�sta, v�zn� nikdy nepropoušt�l dom�.“ 18Všichni králové proná-
rod�, 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�.“ 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? 28V roce, kdy zem�el král Achaz, byl zjeven tento výnos: 29„Neraduj se, celá Pelišteo, že 
je polámána h�l, která t� bije, nebo� z hadího ko�ene vzejde bazilišek a jeho plodem bude létající ohnivý had. 
30Prvorození nuzných budou mít pastvu a ubožáci budou odpo�ívat v bezpe�í. Tv�j ko�en však umo�ím hladem a poz�sta-
tek tvého lidu zajde. 31Kvílej, bráno! K�i�, m�sto! Celá Pelištea bude v zmatku. Nebo� od severu se už valí dým a nikdo 
nez�stává stranou svých shromaždiš�.“ 32Co odpov�d�t posl�m toho pronároda? Hospodin založil Sijón, k n�mu se 
p�ivinou utišt�ní jeho lidu.“ 
Iz 39  „1V ten �as poslal Meródak-baladán, syn Baladán�v, král babylónský, Chizkijášovi dopisy a dar; uslyšel totiž, že 
onemocn�l a zotavil se. 2Chizkijáš m�l z nich radost a ukázal posl�m svou klenotnici, st�íbro a zlato, r�zné balzámy, 
výborný olej i celou svou zbrojnici a všechno, co se nacházelo mezi jeho poklady. Nebylo nic, co by jim Chizkijáš ve svém 
dom� a v celém svém vlada�ství nebyl ukázal. 3Prorok Izajáš p�išel ke králi Chizkijášovi a zeptal se ho: „Co �íkali ti muži 
a odkud k tob� p�išli?“ Chizkijáš odpov�d�l: „P�išli ke mn� z daleké zem�, z Babylónu.“ 
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7Král Kýros také vydal p�edm�ty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého 
boha. 8Perský král Kýros je p�edal správci pokladu Mitredatovi, aby je se�tené odevzdal judskému p�edáku Šéšbasarovi. 
9Toto je jejich soupis: t�icet zlatých ob�tních misek, tisíc st�íbrných ob�tních misek, dvacet dev�t jiných misek, 10t�icet 
zlatých koflík�, �ty�i sta deset náhradních st�íbrných koflík�, tisíc jiných nádob. 11Všech zlatých a st�íbrných nádob bylo 
p�t tisíc �ty�i sta. To všechno p�inesl Šéšbasar, když byli p�ivedeni p�esídlenci z Babylónu do Jeruzaléma.“ 
Lv 4:3-5.16  „3Jestliže se proh�eší pomazaný kn�z a uvalí tím vinu na lid, a� p�ivede Hospodinu za sv�j h�ích, jehož se 
dopustil, mladého bý�ka bez vady k ob�ti za h�ích. 4Dovede bý�ka ke vchodu do stanu setkávání p�ed Hospodina, vloží 
ruku na hlavu bý�ka a porazí jej p�ed Hospodinem. 5Pak vezme pomazaný kn�z trochu krve z bý�ka a p�inese ji ke stanu 
setkávání. (…)16Pak p�inese pomazaný kn�z trochu krve z bý�ka ke stanu setkávání.“ 
Lv 6:15  „Starší pospolitosti vloží p�ed Hospodinem ruce na hlavu bý�ka a porazí jej p�ed Hospodinem.“ 
Lv 6:22 PBK  „A kn�z, kterýž z syn� jeho po n�m pomazán bude, a� ji ob�tuje právem v��ným. Hospodinu všecko to 
páleno bude.“ 
1S 16:6  „Když se dostavili a on spat�il Elíaba, �ekl si : „Jist� tu stojí p�ed Hospodinem jeho pomazaný.““ 
1S 24:7.11  „7Svým muž�m �ekl: „Chra� m� Hospodin, abych se dopustil n��eho takového na svém pánu, na Hospodino-
v� pomazaném, a vztáhl na n�ho ruku. Je to p�ece Hospodin�v pomazaný!“ (...)11Hle, na vlastní o�i dnes vidíš, že t� dnes 
v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. �íkali, abych t� zabil. Já jsem t� však ušet�il. �ekl jsem: Na svého pána ne-
vztáhnu ruku. Je to p�ece Hospodin�v pomazaný.“ 
2S 22:51  „Velká vít�zství dop�ává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi a jeho potomstvu, 
nav�ky.“ 
Ž 2:2  „Srocují se králové zem�, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho.“ 
Da 9:25.26  „25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne 
sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné doby. 26Po uplynutí 
šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který p�ijde. Sám 
skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.“ 
Iz 41:4.21-23.26-28  „21P�edložte sv�j spor, praví Hospodin, p�edstupte se svými d�kazy, praví Král Jákob�v. 
22P�edstupte a oznamte nám, co se má p�ihodit. Oznamte, co bylo na po�átku, vezmem si to k srdci. Chceme poznat 
budoucnost, ohlaste nám, co má nastat. 23Oznamte, co bude následovat, a� poznáme, že vy jste bohové. Jen p�edve�te 
n�co dobrého �i zlého, podíváme se a spole�n� to uvidíme. (…)26Kdo oznámil to od za�átku, abychom to v�d�li, oznámil 
kdysi dávno, abychom mohli �íci: ‚Je to správné‘? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic neohlásil, nikdo vaši �e� neslyšel. 27Já 
první zv�stuji Sijónu: ‚Hle, už tu jsou!‘ a Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zv�st. 28Dívám se a nikde nikdo, 
žádný rádce mezi nimi. Zeptal bych se jich, co odpov�dí.“ 
Iz 44:26  „Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví: „Budeš osíd-
len!“ a judským m�st�m: „Budete zbudována! Pozvednu jej z trosek.““ 
Da 9:24-27  „24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno s nev�rností, 
než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní vid�ní a proroctví,   
k pomazání svatyn� svatých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému 
vévodovi uplyne sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné 
doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid 
vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu 
mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné 
modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
 

ST 24. února – Hospodin�v služebník – nad�je do budoucna (Iz 46:10) 
Iz 46:10.11  „10Od po�átku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ješt� nestalo. Pravím: 

Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskute�ním. 11Od východu povolávám dravce, ze vzdálené zem� 

muže své volby. Jak jsem slíbil, tak to uskute�ním, jak jsem si p�edsevzal, tak to splním.“ 
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. 
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