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� Základní verš 
„Jenže on byl proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho 

jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53:5) 
 

   Dokázal nemožné. �ínský k�es�an Lough Fook cítil v život� povolání k tomu, aby pomohl svým kraja-

n�m, kte�í jako otroci pracovali v jihoamerických dolech. Velmi toužil rozd�lit se s nimi o nad�ji evangelia. 

Jak se k nim však dostat? Rozhodl se, že sám sebe na p�t rok� prodá jako otroka. Byl dopraven do Demera-

ry, kde t�žce pracoval v dole a svým spolupracovník�m vypráv�l o Ježíši. 

   Lough Fook nakonec zem�el, ale tém�� dv� st� lidí p�ijalo díky jeho ob�tavé služb� Ježíše za svého Spasi-

tele a získali tak novou nad�ji do svého života. Je to krásný p�íklad sebeob�tování pro dobro druhých. 

   Tím, že se nepochopiteln� ponížil a pokorn� „vzal na sebe zp�sob služebníka“ (Fp 2,7), Ježíš také dosáhl 

toho, co se zdálo nemožné – podal ruku tob�, mn� a celému sv�tu, který padl a ztratil se v propasti h�íchu. 
 

 V této lekci se budeme zabývat neuv��itelnou událostí, která byla p�edpov�d�na staletí 

p�edtím, než se stala skute�ností – p�íchodem a službou Hospodinova služebníka, který se 

ob�toval pro naši záchranu.? 
 

� Osnova lekce: 
1. Hospodin�v služebník: pokorný a trpící (ned�le, pond�lí) 
2. D�vod jeho utrpení: láska k nám (úterý) 
3. Výsledek jeho utrpení: naše záchrana (st�eda, �tvrtek) 
 

NE 28. února – Pokorný služebník (Iz 50:4-10) 
Iz 50:4-10  „4Panovník Hospodin dal mi jazyk u�edník�, abych um�l zemdleného podpírat slovem. On 

m� probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako u�edníci. 5Panovník Hospodin mi otev�el 

uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazp�t. 6Nastavuji záda t�m, kte�í m� bijí, a své líce t�m, kdo rvou mé 

vousy, neukrývám svou tvá� p�ed potupami a popliváním. 7Panovník Hospodin je moje pomoc, proto 

nemohu být potupen, proto tvá� svou nastavuji, jako kdyby byla z k�emene, a vím, že nebudu zahanben. 
8Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude 

m�j odp�rce na soudu? A� ke mn� p�istoupí! 9Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo m� chce 

obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli. 10Kdo z vás se bojí Hospodina a poslou-

chá 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 49:7  „Toto 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.““ 
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.“ 
Iz 11:1-16  „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. 
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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 roze-
hnané 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 Pelištej-
c� 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�.“ 
L 23:35  „Lid stál a díval se. �lenové rady se mu vysmívali a �íkali: „Jiné zachránil, a� zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, 
ten vyvolený Boží.““ 
Mt 27:42  „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nem�že. Je král izraelský – a� nyní sestoupí z k�íže a uv��íme v n�ho!“ 
 

PO 1. b�ezna – Báse� o trpícím služebníkovi (Iz 52-53) 
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 prou-

tek, 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 bolesti, 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 zkru-

šit 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 dny. „Tím, co zakusí, získá m�j spraved-

livý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 12Proto mu dávám 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 7:14  „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka po�ne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi 
B�h).“ 
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.“ 
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 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�.“ 
Iz 49:1-12  „1Slyšte m�, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor! Hospodin m� povolal z života mate�ského ; od nitra mé 
matky p�ipomínal moje jméno.  
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2U�inil má ústa ostrým me�em, skryl m� ve stínu své ruky. Ud�lal ze mne výborný šíp, ukryl m� ve svém toulci. 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. 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. 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 Hospodi-
nu, 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, budu 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. 10Nebudou hladov�t ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a slune�ní žár , nebo� je povede ten, jenž se nad nimi 
slitovává, a dovede je ke z�ídl�m vod. 11Na všech svých horách u�iním cestu, mé silnice budou vyvýšeny. 12Hle, jedni 
p�ijdou zdaleka, jiní od severu a jiní od mo�e a jiní ze zem� Sí	an�.““ 
Iz 50:6-10  „6Nastavuji záda t�m, kte�í m� bijí, a své líce t�m, kdo rvou mé vousy , neukrývám svou tvá� p�ed potupami   
a popliváním. 7Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvá� svou nastavuji, jako kdyby byla 
z k�emene, a vím, že nebudu zahanben. 8Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Po-
stavme se spolu! Kdo bude m�j odp�rce na soudu? A� ke mn� p�istoupí! 9Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo 
m� chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli. 10Kdo      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.“ 
 

ÚT 2. b�ezna – Kdo uv��í naší zpráv�? (Iz 53:1) 
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  „Kdo uv��í naší zpráv�? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?“ 
Jb 1  „1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a p�ímý, bál se Boha a vyst�íhal se zlého. 2Narodilo se mu 
sedm syn� a t�i dcery. 3Jeho stáda �ítala sedm tisíc ovcí, t�i tisíce velbloud�, p�t set sp�ežení skotu a p�t set oslic. M�l 
také velmi mnoho služebnictva. Ten muž p�ed�il všechny syny dávnov�ku. 4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý 
ve sv�j den, a zvali i své t�i sestry, aby s nimi hodovaly a pily. 5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro n� posílal a posv�-
coval je. Za �asného jitra ob�toval ob�ti zápalné za každého z nich; �íkal si totiž: „Možná, že moji synové zh�ešili            
a zlo�e�ili v srdci Bohu.“ Tak �inil Jób po všechny dny. 6Nastal pak den, kdy p�išli synové Boží, aby p�edstoupili p�ed 
Hospodina; p�išel mezi n� i satan. 7Hospodin se satana zeptal: „Odkud p�icházíš?“ Satan Hospodinu odpov�d�l: „Pro-
cházel jsem zemi k�ížem krážem.“ 8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi 
sob� rovného. Je to muž bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého.“ 9Satan však Hospodinu odpov�d�l: „Což-
pak se Jób bojí Boha bezd�vodn�? 10Vždy� jsi ho ze všech stran ohradil, rovn�ž jeho d�m a všechno, co má. Dílu jeho 
rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. 11Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do o�í 
zlo�e�it.“ 12Hospodin na to satanovi odv�til: „Nuže, m�j si moc nade vším, co mu pat�í, pouze na n�ho ruku nevztahuj.“  
A satan od Hospodina odešel. 13Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého prvorozené-
ho bratra. 14Tu p�išel k Jóbovi posel a �ekl: „Práv� orali s dobytkem a p�i n�m se popásaly oslice. 15Vtom p�itrhli Šebov-
ci, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 16Ješt� nedomluvil, když p�išel další a 
�ekl: „Z nebe spadl Boží ohe	, zachvátil ovce a �ele� poz�el. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 17Ješt� nedomluvil, 
když p�išel další a �ekl: „Kaldejci rozd�lení do t�í houf� napadli velbloudy, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl 
jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 18Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v 
dom� svého prvorozeného bratra. 19Vtom se zvedl od poušt� silný vítr a op�el se ze všech �ty� stran do domu. Ten se na 
mladé lidi z�ítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 20Tu Jób povstal, roztrhl svou �ízu a oholil si 
hlavu. Potom padl k zemi, klan�l se 21a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, 
Hospodin vzal; jméno Hospodinovo bu� požehnáno.“ 22P�i tom všem se Jób nijak neproh�ešil a ne�ekl proti Bohu nic 
nepat�i�ného.“ 
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PÁ 5. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Jaká cena byla za nás zaplacena! Hle, k�íž a na n�m vyvýšená Ob��. Podívej se na ty ruce probodené 

nemilosrdnými h�eby. Podívej se na jeho nohy p�ibité ke d�evu. Kristus nesl naše h�íchy na svém t�le. Tato 

bolest, tato muka – to je cena tvého vykoupení.“ (AG 172) 

  „Kristus nesl naše h�íchy na d�evo k�íže na svém t�le... Jaký musí být h�ích, když žádná smrtelná bytost 

nemohla p�inést smí�ení? Jaká musí být jeho kletba, když jen božství ji mohlo smazat? Krist�v k�íž je pro 

každého �lov�ka sv�dectvím o tom, že odplatou za h�ích je smrt... Ach, jak silná moc musí existovat, která 

omámí naše smysly tak, že se stanou odolnými proti vlivu Ducha Božího!“ (OHC 44) 

   „Zákon Boží vlády byl zvelebený smrtí Božího jednorozeného Syna. Kristus nesl vinu h�ích� celého 

sv�ta. P�ed Boha se m�žeme postavit jedin� díky vt�lení a smrti Božího Syna. Dokázal trp�t, protože byl 

podpírán Bohem. Dokázal vydržet, protože byl bez jediné poskvrny nev�ry anebo h�íchu. Kristus zvít�zil 

místo �lov�ka, když nesl spravedlivý trest. Zajistil lidem v��ný život, vyvýšil zákon a vzdal mu náležitou 

úctu.“ (1SM 302) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Verše Iz 53,7–9 hovo�í o smrti a poh�bu trpícího služebníka. Které p�edpov�di t�chto verš� se naplnily na 
konci Ježíšova života? (Mt 26,57–27,60; Mk 14,53–15,46; L 22,54–23,53; J 18,12–19,42) 
 

2. Co chce pov�d�t Ellen G. Whiteová slovy, že smrtí Ježíše Krista byl vyvýšen zákon? Jak rozumíme tomu, 
že jeho smrt dokazuje v��nou platnost zákona? 

 

 

Shrnutí 
Prorok Izajáš píše o narození, totožnosti a život� božského Vysvoboditele. Nakonec odhaluje tu nejv�tší 

tragédii, která nám ale p�ináší nad�ji: Boží služebník proto, aby oslovil, zachránil a uzdravil lidstvo, 

v�etn� nás, dobrovoln� snáší naše utrpení a trest. 
 

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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Iz 58  „1Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvu� sv�j hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nev�rnost, domu Jákobovu 
jeho h�íchy. 2Den co den se mne dotazují, cht�jí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a �ád svého 
Boha neopouští; na spravedlivé �ády se m� doptávají, cht�li by mít Boha blízko. 3‚Pro� se postíme, a nevšímáš si toho ? 
Poko�ujeme se, a nebereš to na v�domí.‘ Práv� v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své d�lníky. 
4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévoln� ude�it p�stí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas na 
výšin�. 5Což to je p�st, který si p�eji? Den, kdy se �lov�k poko�uje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si 
podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v n�mž má Hospodin zalíbení? 6Zdalipak p�st, který já si p�eji, není toto: 
Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�meným volnost, každé jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladové-
mu, p�ijímat do domu utišt�né, ty, kdo jsou bez p�íst�eší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt nete�ný k vlastní krvi? 
8Tehdy vyrazí jak jit�enka tvé sv�tlo a rychle se zhojí tvá rána . P�ed tebou p�jde tvá spravedlnost, za tebou se bude 
ubírat Hospodinova sláva. 9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vyk�ikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze 
svého st�edu jho, hrozící prst a ni�emná slova, 10budeš-li št�drý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnot� 
sv�tlo a tv�j soumrak bude jak poledne.“ 11Hospodin t� povede neustále, bude t� sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost 
dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní z�ídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12Co bylo od v�k�          
v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , op�t postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou t� tím, jenž zazdívá trhliny 
a obnovuje stezky k sídl�m. 13Jestliže v den odpo�inku upustíš od svých poch�zek, od prosazování svých zálib v m�j svatý 
den, nazveš-li den odpo�inku rozkošným, svatý den Hospodin�v p�eslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, 
že p�estaneš hov�t svým zálibám a nepovedeš plané �e�i, 14tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po 
posvátných návrších zem� a z d�dictví tvého otce Jákoba t� budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.“ 
Lv 5:20-26  „20Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 21„Proh�eší-li se n�kdo a t�žce se zpronev��í Hospodinu tím, že zap�e 
svému bližnímu v�c, kterou m�l v úschov�, a� sv��enou �i zabavenou, nebo svého bližního vydírá 22nebo najde ztracenou 
v�c a k�ivop�ísežn� to zap�e, a� se �lov�k dopustí kterékoli z t�ch v�cí, zh�eší. 23Jestliže se tedy proh�ešil a provinil, 
navrátí, co násiln� zabavil nebo co uchvátil vydíráním nebo co mu bylo sv��eno do úschovy, anebo ztracenou v�c, kterou 
našel, 24anebo cokoli, o �em k�iv� p�ísahal. Pln� to nahradí a nad to p�idá p�tinu. Dá to tomu, �í to je, v den své ob�ti za 
vinu. 25Jako pokutu p�ivede Hospodinu z bravu berana bez vady, jehož cenu ur�íš; p�ivede jej ke kn�zi jako ob�� za vinu. 
26Kn�z za n�ho vykoná p�ed Hospodinem smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no všechno, �eho se dopustil a �ím se provi-
nil.““ 
Mt 5:23.24  „23P�inášíš-li tedy sv�j dar na oltá� a tam se rozpomeneš, že tv�j bratr má n�co proti tob�, 24nech sv�j dar 
p�ed oltá�em a jdi se nejprve smí�it se svým bratrem; potom teprve p�ij� a p�ines sv�j dar.“ 
Lv 5:16  „Nahradí také, �ím se proti svatým v�cem proh�ešil, a p�idá nad to p�tinu. Dá to kn�zi a kn�z za n�ho ob�tí 
berana za vinu vykoná smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no.“ 
Iz 53:6-8  „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.“ 
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.“ 
Ž 32:1.2  „1David�v; pou�ující. Blaze tomu, z n�hož je nev�rnost s	ata, jehož h�ích je p�ikryt. 2Blaze �lov�ku, jemuž 
Hospodin nepravost nepo�ítá, v jehož duchu není záludnosti.“ 
� 5:8  „B�h však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zem�el, když jsme ješt� byli h�íšní.“ 
Ga 2:16  „Víme však, že �lov�k se nestává spravedlivým p�ed Bohem na základ� skutk� p�ikázaných zákonem, nýbrž 
vírou v Krista Ježíše. I my jsme uv��ili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutk� zákona. 
Vždy� ze skutk� zákona ‚nebude nikdo ospravedln�n‘.“ 
Fp 3:9  „Abych získal Krista a nalezen byl v n�m nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je        
z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na ví�e‘.“ 
Žd 2:9  „Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než and�lé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí        
a slávou; nebo� m�l z milosti Boží zakusit smrt za všecky.“ 
1Pt 2:24  „On ‚na svém t�le vzal naše h�íchy‘ na k�íž, abychom zem�eli h�ích�m a byli živi spravedlnosti.“ 
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Jb 2  „1A nastal op�t den, kdy synové Boží p�išli, aby p�edstoupili p�ed Hospodina; p�išel mezi n� i satan, aby i on p�ed-
stoupil p�ed Hospodina. 2Hospodin se satana zeptal: „Odkud p�icházíš?“ Satan Hospodinu odpov�d�l: „Procházel jsem 
zemi k�ížem krážem.“ 3Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob� rovné-
ho. Je to muž bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, a�koli jsi m� 
proti n�mu podnítil, abych ho bezd�vodn� mo�il.“ 4Satan však Hospodinu odpov�d�l: „K�ži za k�ži! Za sebe samého dá 
�lov�k všechno, co má. 5Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do o�í zlo�e�it.“ 6Hospodin 
na to satanovi odv�til: „Nuže, m�j si ho v moci, avšak ušet�i jeho život.“ 7A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od 
hlavy k pat� ošklivými v�edy. 8Jób vzal st�ep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela. 9Jeho žena mu však �ekla: 
„Ješt� se držíš své bezúhonnosti? Zlo�e� Bohu a zem�i.“ 10Ale on jí odpov�d�l: „Mluvíš jako n�jaká bláhová žena. To 
máme od Boha p�ijímat jenom dobro, kdežto v�ci zlé p�ijímat nebudeme?“ P�i tom všem se Jób svými rty neproh�ešil.  
11O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho t�i p�átelé a p�išli každý ze svého místa: Elífaz Témanský, Bildad 
Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu p�jdou projevit soustrast a pot�šit ho. 12Rozhlíželi se po n�m už 
zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý plá�, roztrhli své �ízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. 13Sed�li 
potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k n�mu žádný nepromluvil, nebo� vid�li, že jeho bolest je nesmír-
ná.“ 
J 12:37-41  „37A� p�ed nimi u�inil taková znamení, nev��ili v n�ho; 38a tak se naplnilo slovo, které �ekl prorok Izaiáš: 
‚Hospodine, kdo uv��il našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova?‘ 39Proto nemohli v��it, nebo� Izaiáš také 
�ekl: 40‚Oslepil jim o�i a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí o�ima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím.‘ 
41Tak �ekl Izaiáš, nebo� vid�l jeho slávu a mluvil o n�m.“ 
Iz 52:10  „Hospodin obnažil svou svatou paži p�ed zraky všech pronárod�. I spat�í všechny dálavy zem� spásu našeho 
Boha.“ 
 

ST 3. b�ezna – Neuv��itelná záchrana (Iz 53:3-9) 
Iz 53:3-9  „3Byl v opovržení, kdekdo se ho z�ekl, muž plný bolesti, 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�i-

ha�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.“ 
Iz 53:1-3  „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.“ 
Iz 53:10  „Ale 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.“ 
Ga 3:13  „Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, nebo� je psáno: ‚Proklet je každý, 
kdo visí na d�ev�.‘“ 
2K 5:21  „Toho, který nepoznal h�ích, kv�li nám ztotožnil s h�íchem, abychom v n�m dosáhli Boží spravedlnosti.“ 
 

�T 4. b�ezna – Ob�� za vinu (Iz 53:10-12) 
Iz 53:10-12  „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 dny. „Tím, co zakusí, získá m�j spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti 

on na sebe vezme. 12Proto mu dávám 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 10:1.2  „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.“ 
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