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� Základní verš 
„Budeš-li št�drý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnot� sv�tlo a tv�j soumrak bude jak 

poledne.“(Iz 58:10) 
 

   Láska nikdy nezklame. Židovský kantor (hlavní zp�vák v synagóze) a jeho manželka, kte�í žili v Lincolnu 
(Nebraska, USA), za�ali dostávat výhr�žné a vulgární telefonáty. Zjistili, že p�icházejí od v�dce místního 
Ku-Klux-Klanu, známého rasistického spolku ší�ícího nenávist. Protože už v�d�li, o koho jde, mohli se 
obrátit na policii. Rozhodli se však pro ješt� radikáln�jší postup. Když se dov�d�li, že je invalidní, objevili 
se jednoho dne p�ed jeho dve�mi s ve�e�í na talí�i. Úpln� ho to vyvedlo z míry. Jejich láska doslova rozpus-
tila jeho nenávist. Manželé v návšt�vách pokra�ovali i dále a p�átelství mezi nimi se prohlubovalo. Uvažo-
val dokonce o tom, že se stane židem! 
   „Zdalipak p�st, který já si p�eji, není toto: Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�meným volnost, 
každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladovému...?“ (Iz 58,6.7). Židovští manželé z Lincolnu 
se postili tak, že se pod�lili o své jídlo s hladovým pronásledovatelem. Tak ho vysvobodili ze zajetí jeho 
vlastních nespravedlivých p�edsudk�! 
   Tento d�ležitý duchovní princip si p�iblížíme tak, jak nám ho p�edstavuje prorok Izajáš. 
 

 P�i studiu této lekce se chceme zam��it na Boží pozvání jeho d�tem, které chce nasm�rovat k 

praktické a kreativní lásce k n�mu i k druhým lidem. V kapitolách 55–58 jim nejprve ukazuje 

jako „vzor“ svou lásku k nim, která je má motivovat k lásce k ostatním. 
 

� Osnova lekce: 
1. Boží kreativní láska (ned�le, pond�lí) 
2. Lidská kreativní láska 
    a. Vztahy místo formálnosti (úterý) 
    b. Praktická pomoc pot�ebným (st�eda) 
    c. Sobota jako den budování vztah� (�tvrtek) 
 

NE 7. b�ezna – Kupovat zadarmo? (Iz 55:1-7) 
Iz 55:1-7  „1Vzh�ru! Všichni, kdo žízníte, poj�te k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Poj�te, kupujte          

a jezte, poj�te a kupujte bez pen�z a bez placení víno a mléko! 2Pro� utrácíte peníze, ale ne za chléb?      

A sv�j výd�lek za to, co nenasytí? Poslechn�te m� a jezte, co je dobré, a� se vaše duše kochá tukem! 
3Naklo�te ucho a poj�te ke mn�, slyšte a budete živi! Uzav�u s vámi smlouvu v��nou, obnovím milosr-

denství v�rn� Davidovi prokázaná.“ 4„Hle, dal jsem ho za sv�dka národ�m, národ�m za vévodu a záko-

nodárce. 5Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který t� nezná, p�ib�hne k tob� kv�li Hospodi-

nu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který t� oslavil.“ 6Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, 

volejte ho, dokud je blízko. 7Svévolník a� opustí svou cestu, muž propadlý ni�emnostem svoje úmysly; 

nech� se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždy� odpouští mnoho.“ 
1Pt 1:18.19  „18Víte p�ece, že jste z prázdnoty svého zp�sobu života, jak jste jej p�ejali od otc�, nebyli vykoupeni pomíji-
telnými v�cmi, st�íbrem nebo zlatem, 19nýbrž p�evzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny.“ 
Ef 2:8.9  „8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk�, takže se nikdo 
nem�že chlubit.“ 
Gn 3:15  „Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 
� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
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PO 8. b�ezna – Boží myšlenky a cesty (Iz 55:8-13) 
Iz 55:8-13  „8Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodin�v. 9Jako 

jsou nebesa vyšší než zem�, tak p�evyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. 10Spustí-li se 

lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a �iní ji plodnou a úrodnou, 

takže vydává sím� tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. 11Tak tomu bude s mým slovem, které vychází   

z mých úst: Nevrátí se ke mn� s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárn�, k �emu jsem je poslal.“ 
12„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou p�ed vámi zvu�n� plesat a všechny 

stromy v poli budou tleskat. 13Místo trní vyroste cyp�iš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslav� Hos-

podinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.““ 
Ef 6:19  „Aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci sm�le oznamovat tajemství evangelia.“ 
 

ÚT 9. b�ezna – Zdánlivá zbožnost (Iz 58:1-8) 
Iz 58:1-8  „1Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvu� sv�j hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho ne-

v�rnost, domu Jákobovu jeho h�íchy. 2Den co den se mne dotazují, cht�jí poznat moje cesty jako proná-

rod, 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 hladovému, 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.““ 
Lv 23:27-34  „27Desátého dne téhož sedmého m�síce bude den smí�ení. Budete mít bohoslužebné shromážd�ní; budete se 
poko�ovat a p�inesete ohnivou ob�� Hospodinu. 28Toho dne nebudete konat žádnou práci. Je to den smí�ení, kdy se za vás 
budou konat smír�í ob�ady p�ed Hospodinem, vaším Bohem. 29Kdo se toho dne nebude poko�ovat, bude vyobcován ze 
svého lidu. 30Kdyby n�kdo konal toho dne n�jakou práci, vyhubím ho ze spole�enství jeho lidu. 31Nebudete vykonávat 
žádnou práci! To je provždy platné na�ízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. 32Bude to pro vás den 
odpo�inku, slavnost odpo�inutí; budete se poko�ovat od ve�era devátého dne toho m�síce, od jednoho ve�era do druhého 
budete zachovávat sv�j den odpo�inku.“ 33Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 34„Mluv k Izraelc�m: Od patnáctého dne 
téhož sedmého m�síce budou po sedm dní Hospodinovy slavnosti stánk�.“ 
Ž 35:13  „Já, když byli nemocni, jsem chodil v rouchu žín�ném a poko�oval jsem se postem. Ale moje modlitba se mi do 
klína vrátí.“ 
Da 10:2.3.12  „2V t�ch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé t�i týdny. 3Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem 
nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých t�í týdn�. (…)12�ekl mi: „Neboj se, Danieli, nebo� od 
prvního dne, kdy ses rozhodl porozum�t a poko�it se p�ed svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto p�išel.“ 
Lv 25:9.10  „9Desátého dne sedmého m�síce dáš ry�n� troubit na polnici; v den smí�ení budete troubit na polnici v celé 
vaší zemi. 10Padesátý rok posv�títe a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatel�m. Bude to pro vás léto milostivé, kdy 
se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své �eledi.“ 
Iz 27:13  „V onen den zaduje na velikou polnici a p�ijdou ti, kdo bloudí bez domova v zemi asyrské, i ti, kdo byli vyhnáni 
do egyptské zem�, a budou se klan�t Hospodinu na svaté ho�e v Jeruzalém�.“ 
Lv 16  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou syn� Áronových, kte�í zem�eli, když svévoln� p�edstoupili p�ed 
Hospodina. 2Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Promluv ke svému bratru Áronovi, a� nevstupuje v libovolné dob� do svatyn� 
dovnit� za oponu k p�íkrovu, který je na schrán�, aby nezem�el, až se objevím v oblaku nad p�íkrovem. 3Jen tak smí Áron 
p�istupovat ke svatyni: s mladým bý�kem k ob�ti za h�ích a s beranem k ob�ti zápalné. 4Oblékne si svatou ln�nou suknici, 
pod ní bude mít na t�le ln�né spodky, p�epáše se ln�nou šerpou a ovine si ln�ný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje 
vodou, než je oblékne. 5Od pospolitosti Izraelc� vezme dva kozly k ob�ti za h�ích a jednoho berana k ob�ti zápalné. 
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6Potom p�ivede Áron bý�ka jako svou ob�� za h�ích a vykoná za sebe a za sv�j d�m smír�í ob�ady . 7Vezme i oba kozly    
a postaví je p�ed Hospodina, u vchodu do stanu setkávání. 8O obou kozlech bude Áron losovat: jeden los pro Hospodina, 
druhý pro Azázela. 9Pak p�ivede Áron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a p�ipraví jej v ob�� za h�ích. 10Kozel, 
na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý p�ed Hospodina, aby na n�m vykonal smír�í ob�ady a vyhnal jej        
k Azázelovi na pouš�. 11Potom p�ivede Áron bý�ka jako svou ob�� za h�ích, aby za sebe a za sv�j d�m vykonal smír�í 
ob�ady , a porazí ho jako svou ob�� za h�ích. 12Vezme z oltá�e, od Hospodina, kadidelnici plnou žhavého uhlí a dv� hrsti 
jemného kadidla z vonných v�cí a vnese to dovnit� za oponu. 13Kadidlo vloží na ohe� p�ed Hospodina. Oblak z kadidla 
zahalí p�íkrov, který je na schrán� sv�dectví, aby nezem�el. 14Potom vezme trochu krve z bý�ka a st�íkne ji prstem na 
p�íkrov z p�ední strany a p�ed p�íkrov st�íkne prstem trochu krve sedmkrát. 15Pak porazí kozla, ob�� za h�ích lidu, a vnese 
jeho krev dovnit� za oponu. S jeho krví naloží stejn� jako s krví bý�ka; st�íkne ji na p�íkrov a p�ed p�íkrov. 16Tak vykoná 
smír�í ob�ady za svatyni pro ne�istotu Izraelc�, pro jejich p�estoupení a všechny jejich h�íchy. Stejn� bude postupovat p�i 
stanu setkávání, který stojí u nich, uprost�ed jejich ne�istot. 17Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do 
svatyn� k vykonávání smír�ích ob�ad� , dokud nevyjde. Tam vykoná smír�í ob�ady za sebe i za sv�j d�m a za celé izrael-
ské shromážd�ní. 18Potom vyjde k oltá�i, který je p�ed Hospodinem, a vykoná smír�í ob�ady za n�j. Vezme trochu krve      
z bý�ka a krve z kozla a pot�e rohy oltá�e dokola. 19Sedmkrát na n�j st�íkne prstem trochu krve. Tak jej o�istí od ne�istot 
Izraelc� a posv�tí ho. 20Když dokon�í smír�í ob�ady za svatyni, za stan setkávání a za oltá�, p�ivede živého kozla. 21Áron 
vloží ob� ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelc� a všechna jejich p�estoupení se všemi 
jejich h�íchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá p�ipraveným mužem vyhnat do poušt�. 22Kozel na sob� ponese všechny 
jejich nepravosti do odlehlé zem�. Toho kozla vyžene na pouš�. 23Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne ln�né 
roucho, které si oblékl p�i vstupu do svatyn�, a zanechá je tam. 24Celý se omyje vodou na svatém míst� a oble�e si své 
roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou ob�� za sebe i zápalnou ob�� za lid a smír�í ob�ady za sebe i za lid. 25Tuk z ob�ti za 
h�ích obrátí na oltá�i v ob�tní dým. 26Ten, kdo vyhnal kozla pro Azázela, vypere si šaty a celý se omyje vodou. Teprve pak 
smí vstoupit do tábora. 27Bý�ka k ob�ti za h�ích i kozla k ob�ti za h�ích, jejichž krev byla vnesena do svatyn� k smír�ím 
ob�ad�m , dá vynést ven za tábor. Jejich k�že, maso a vým�ty spálí ohn�m. 28Ten, kdo je spálil, vypere si šaty a celý se 
omyje vodou. Teprve pak smí vstoupit do tábora. 29To bude pro vás provždy platné na�ízení. Desátého dne sedmého 
m�síce se budete poko�ovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi p�ebývá jako host. 
30V tento den za vás vykoná smír�í ob�ady a o�istí vás ode všech vašich h�ích�. Budete p�ed Hospodinem �isti. 31Bude to 
pro vás den odpo�inku, slavnost odpo�inutí. Budete se poko�ovat. To je provždy platné na�ízení. 32Smír�í ob�ady bude 
vykonávat kn�z, který je pomazán a uveden v ú�ad, aby sloužil jako kn�z místo svého otce, a který smí oblékat svaté ln�né 
roucho. 33Ten vykoná smír�í ob�ady za velesvatyni, vykoná smír�í ob�ady za stan setkávání a za oltá�; také za kn�ze i za 
shromážd�ní všeho lidu vykoná smír�í ob�ady . 34To pro vás bude provždy platné na�ízení: jednou v roce vykoná za 
Izraelce smír�í ob�ady , aby byli zbaveni všech svých h�ích�.“ I u�inil Mojžíš, jak mu Hospodin p�ikázal.“ 
Lv 4  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Mluv k Izraelc�m: Když se n�kdo neúmysln� proh�eší proti kterémukoli 
p�íkazu Hospodinovu n��ím , co se d�lat nesmí, a dopustí se n��eho proti n�kterému z nich, pak platí : 3Jestliže se pro-
h�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. 6Kn�z namo�í prst  
v krvi a sedmkrát z ní st�íkne p�ed Hospodinem na oponu svatyn�. 7Trochou krve pot�e kn�z též rohy oltá�e pro pálení 
kadidla z vonných látek p�ed Hospodinem, oltá�e , který je ve stanu setkávání; všechnu ostatní krev toho bý�ka pak vyleje 
ke spodku oltá�e pro zápalné ob�ti, jenž je u vchodu do stanu setkávání. 8Všechen tuk z bý�ka ob�tovaného za h�ích         
z n�ho odstraní, tuk pokrývající vnit�nosti i všechen tuk, který je na vnit�nostech, 9dále ob� ledviny s tukem, který je na 
nich i na slabinách, a jaterní lalok; odejme jej nad ledvinami, 10jak to bývá odstra�ováno z býka pro hod ob�ti pokojné. 
Kn�z to na oltá�i pro zápalné ob�ti obrátí v ob�tní dým. 11K�ži z bý�ka a všechno maso z n�ho v�etn� hlavy a hnát�          
i vnit�nosti a vým�ty, 12celý zbytek bý�ka vynese ven za tábor na �isté místo, kam se sype popel z tuku, a na d�íví jej spálí 
ohn�m; kam se sype popel z tuku, tam bude spálen. 13Jestliže se celá izraelská pospolitost neúmysln� n��eho dopustí        
a z�stane shromážd�ní skryto, že se dopustili proti kterémukoli p�íkazu Hospodinovu n��eho, co se d�lat nesmí, p�ece se 
provinili. 14Když vyjde najevo h�ích, kterého se dopustili proti p�íkazu , p�ivede shromážd�ní mladého bý�ka k ob�ti za 
h�ích a dovedou jej p�ed stan setkávání. 15Starší pospolitosti vloží p�ed Hospodinem ruce na hlavu bý�ka a porazí jej 
p�ed Hospodinem. 16Pak p�inese pomazaný kn�z trochu krve z bý�ka ke stanu setkávání. 17Kn�z namo�í v krvi prst            
a sedmkrát z ní st�íkne p�ed Hospodinem na oponu. 18Trochou krve pot�e též rohy oltá�e, který je p�ed Hospodinem ve 
stanu setkávání; všechnu ostatní krev pak vyleje ke spodku oltá�e pro zápalné ob�ti, jenž je u vchodu do stanu setkávání. 
19Všechen tuk z n�ho odstraní a na oltá�i jej obrátí v ob�tní dým. 20Naloží s bý�kem jako s bý�kem ob�tovaným za h�ích,  
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PÁ 12. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Nikdo nem�že p�stovat pravou dobro�innost bez sebezap�ení. Vedeme-li skromný život v sebezap�ení    
a pe�livém hospoda�ení, m�žeme vykonat dílo, které nám Kristus ur�il jako t�m, kte�í jej mají p�edstavovat 
svým životem. Z našich srdcí musí vymizet pýcha a sv�tská ctižádost. Ve všem, co d�láme, se má odrážet 
zásada nesobeckosti, kterou svým životem zjevil Kristus. Na st�nách našich domov�, na obrazech a na 
nábytku máme �íst: ,P�ijmi do domu utišt�né, ty, kdo jsou bez p�íst�eší.‘ Na svých šatních sk�íních bychom 
m�li vid�t v�tu napsanou jakoby Božím prstem: ,Oblékni nahého!‘ V jídeln�, na stole obt�žkaném hojnými 
pokrmy, máme vid�t namalováno: ,Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladovému?‘ 
(Iz 58,7).“ (MH 206; ŽNP 105) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Izajáš položil svým sou�asník�m otázku: „Pro� utrácíte peníze, ale ne za chléb? A sv�j výd�lek za to, co 
nenasytí?“ (Iz 55,2) V jaké mí�e d�láme totéž? Pro� se tak snadno necháme chytit do této pasti? 
 

2. Jestliže bylo sebezap�ení, sociální cít�ní a sobota tak d�ležité ve dni smí�ení v dob� Izajáše, nejsou stejn� 
d�ležité i ve dni smí�ení v dob� konce (Da 8,14), kdy Boží polnice p�i druhém p�íchodu Ježíše Krista oznámí 
definitivní vysvobození? K 15,52; srov. Lv 25,9) 
 

3. Co se domníváš, že má Izajáš na mysli, když �íká, abychom v sobotu ned�lali to, co se nám líbí? Zárove� 
chce, abychom ji nazvali „rozkošnou“ (Iz 58,13). Jak to spojit? Pamatujte p�itom na kontext celé 58. kapi-
toly. 

 
 

Shrnutí 
V kapitolách 55 a 58 prorok Izajáš vyzývá lid, aby se vzdal svých myšlenek a cest a vrátil se k Bohu, jehož 

ideál pro jejich št�stí ve zna�né mí�e p�evyšuje vlastní ideál lidu. Laskav� jim odpouští a pak naléhá, aby 

ti, kterým bylo odpušt�no, také prokazovali milosrdenství v souladu s duchem dne smí�ení a soboty, pro-

tože jestli �lov�k skute�n� p�ijme dar Božího odpušt�ní, m�ní to jeho srdce. 
 

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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 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, zdat-
nost 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 19:2  „Mluv k celé pospolitosti Izraelc� a �ekni jim: Bu�te svatí, nebo� já Hospodin, váš B�h, jsem svatý.“ 
Fp 2:8  „A v podob� �lov�ka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
J 3:16  „Nebo� B�h tak miloval sv�t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n�ho v��í, nezahynul, ale m�l život 
v��ný.“ 
Gn 2:2.3  „2Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3A B�h požeh-
nal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ 
Ex 20:11  „V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto 
požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý.“ 
Ex 23:12  „Po šest dn� budeš konat svou práci, ale sedmého dne p�estaneš, aby odpo�inul tv�j býk i osel a aby si mohl 
oddechnout syn tvé otrokyn� i host.“ 
Mk 2:27  „A �ekl jim: „Sobota je u�in�na pro �lov�ka, a ne �lov�k pro sobotu.““ 
Mk 3:1-5  „1Vešel op�t do synagógy; a byl tam �lov�k s odum�elou rukou. 2	íhali na n�j, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej 
obžalovali. 3On �ekl tomu �lov�ku s odum�elou rukou: „Vsta� a poj� doprost�ed!“ 4Pak se jich zeptal: „Je dovoleno        
v sobotu jednat dob�e, �i zle, život zachránit, �i utratit?“ Ale oni ml�eli. 5Tu se po nich rozhlédl s hn�vem, zarmoucen 
tvrdostí jejich srdce, a �ekl tomu �lov�ku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.“ 
J 5:1-17  „1Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. 2V Jeruzalém� je u Ov�í brány rybník, hebrejsky 
zvaný Bethesda, a u n�ho p�t sloupo�adí. 3V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. 4Nebo� 
and�l Pán� �as od �asu sestupoval do rybníka a ví�il vodu; kdo první po tom zví�ení vstoupil do vody, býval uzdraven, a� 
trp�l kteroukoli nemocí. 5Byl tam i jeden �lov�k, nemocný již t�icet osm let. 6Když Ježíš spat�il, jak tam leží, a poznal, že je 
už dlouho nemocen, �ekl mu: „Chceš být zdráv?“ 7Nemocný mu odpov�d�l: „Pane, nemám nikoho, kdo by m� donesl do 
rybníka, jakmile se voda rozví�í. Než se tam sám dostanu, jiný m� p�edejde.“ 8Ježíš mu �ekl: „Vsta�, vezmi své lože          
a cho�!“ 9A hned byl ten �lov�k uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 10Židé �ekli tomu uzdrave-
nému: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“ 11Odpov�d�l jim: „Ten, který m� uzdravil, mi �ekl: Vezmi své lože a cho�!“ 
12Zeptali se ho: „Kdo je ten �lov�k, který ti �ekl: Vezmi je a cho�?“ 13Ale uzdravený nev�d�l, kdo to je, nebo� Ježíš se mu 
ztratil v zástupu, který tam byl. 14Pozd�ji vyhledal Ježíš toho �lov�ka v chrám� a �ekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už neh�eš, aby 
t� nepotkalo n�co horšího!“ 15Ten �lov�k šel a oznámil Žid�m, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 16A proto Židé za�ali Ježíše 
pronásledovat, že takové v�ci d�lal v sobotu. 17On však jim odpov�d�l: „M�j Otec pracuje bez p�estání, proto i já pracu-
ji.““ 
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stejn� s ním naloží. Kn�z za n� vykoná smír�í ob�ady , a bude jim odpušt�no. 21Bý�ka vynese ven za tábor a spálí jej 
stejn�, jako spálil p�edešlého bý�ka. To bude ob�� za h�ích shromážd�ní. 22Proh�eší-li se p�edák a dopustí se neúmysln� 
proti kterémukoli p�íkazu Hospodina, svého Boha, n��eho, co se d�lat nesmí, provinil se. 23Je-li mu oznámeno, že se 
dopustil h�íchu, p�ivede jako dar kozla, samce bez vady. 24Vloží ruku na hlavu kozla a porazí ho na míst�, kde se poráží 
dobytek pro zápalnou ob�� p�ed Hospodinem. To bude ob�� za h�ích. 25Pak vezme kn�z trochu krve z ob�ti za h�ích na 
prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné ob�ti; ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e pro zápalné ob�ti. 26Všechen tuk na oltá�i 
obrátí v ob�tní dým jako tuk z hodu ob�ti pokojné. Pro jeho h�ích vykoná za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude mu odpuš-
t�no. 27Jestliže se neúmysln� proh�eší n�kdo z lidu zem� a dopustí se proti n�kterému p�íkazu Hospodinovu n��eho, co se 
d�lat nesmí, provinil se. 28Je-li mu oznámeno, že se dopustil h�íchu, p�ivede jako sv�j dar kozu, samici bez vady, za h�ích, 
kterého se dopustil. 29Vloží ruku na hlavu zví�ete ob�tovaného za h�ích a porazí ob�� za h�ích na míst� pro zápalné ob�ti. 
30Pak vezme kn�z trochu krve na prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné ob�ti; všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e. 
31Všechen tuk odejme, jako bývá od�at tuk z hodu ob�ti pokojné, a kn�z jej na oltá�i obrátí v ob�tní dým, v libou v�ni pro 
Hospodina. Kn�z za n�ho vykoná smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no. 32Jestliže p�ivede jako dar k ob�ti za h�ích jehn�, 
p�ivede sami�ku bez vady. 33Vloží ruku na hlavu zví�ete ob�tovaného za h�ích a porazí je v ob�� za h�ích na míst�, kde se 
poráží dobytek pro zápalné ob�ti. 34Pak vezme kn�z trochu krve z ob�ti za h�ích na prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné 
ob�ti; všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e. 35Všechen tuk odejme, jako bývá od�at tuk z beránka pro hod ob�ti 
pokojné, a kn�z jej na oltá�i obrátí v ob�tní dým jako ohnivou ob�� pro Hospodina. Pro h�ích, jehož se dopustil, vykoná 
za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no.“ 
 

ST 10. b�ezna – Pravý p�st (Iz 58:6-12) 
Iz 58:6-12  „6Zdalipak p�st, který já si p�eji, není toto: Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�me-

ným volnost, každé jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladovému, 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!‘ Od-

straníš-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.“ 
Mt 25:40  „Král odpoví a �ekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste u�inili jednomu z t�chto mých nepatrných brat�í, 
mn� jste u�inili.‘“ 
 

�T 11. b�ezna – �as pro nás (Iz 58:13.14) 
Iz 58:13.14  „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 23:27-32  „27Desátého dne téhož sedmého m�síce bude den smí�ení. Budete mít bohoslužebné shromážd�ní; budete se 
poko�ovat a p�inesete ohnivou ob�� Hospodinu. 28Toho dne nebudete konat žádnou práci. Je to den smí�ení, kdy se za vás 
budou konat smír�í ob�ady p�ed Hospodinem, vaším Bohem. 29Kdo se toho dne nebude poko�ovat, bude vyobcován ze 
svého lidu. 30Kdyby n�kdo konal toho dne n�jakou práci, vyhubím ho ze spole�enství jeho lidu. 31Nebudete vykonávat 
žádnou práci! To je provždy platné na�ízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. 32Bude to pro vás den 
odpo�inku, slavnost odpo�inutí; budete se poko�ovat od ve�era devátého dne toho m�síce, od jednoho ve�era do druhého 
budete zachovávat sv�j den odpo�inku.““ 
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. 
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