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� Základní verš 
„K tvému sv�tlu p�ijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.““(Iz 60:3) 
 

   „Pot�ebujeme se toho od Krista ješt� hodn� nau�it. Jedin� Kristova spravedlnost nám umož�uje získat 
požehnání zaslíbené milosti. Dlouho jsme po t�chto požehnáních toužili. Naše snaha získat je však byla 
marná, protože jsme v sob� živili myšlenku, že m�žeme ud�lat n�co, �ím bychom si je zasloužili. Neodvrá-
tili jsme pohled od sebe s vírou, že Ježíš je živý Spasitel. Nesmíme si myslet, že nás spasí naše vlastní spra-
vedlnost a zásluhy. Kristova milost je naší jedinou nad�jí na spasení. Ústy svého proroka Pán zaslíbil: 
,Svévolník 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‘ (Iz 55,7). Musíme v��it tomuto prostému zaslí-
bení a nezam��ovat pocity za víru. Jestliže Bohu pln� d�v��ujeme a spoléháme se na zásluhy Ježíše jako na 
našeho Spasitele, jenž má jako jediný moc odpoušt�t h�íchy, obdržíme veškerou pomoc, po které toužíme.“ 
(FW 36, VS 32) V této lekci budeme sledovat, jakým zp�sobem tuto velkou pravdu rozvíjí práv� kniha 
proroka Izajáše. 
 

 Kapitoly 59–61 ukazují na problém h�íchu, který zasáhl celé lidstvo, ale i na nabídku Boží 

milosti, kterou má jeho lid p�ijmout a poté nabídnout i ostatním. 
 

� Osnova lekce: 
1. Problém všech lidí: h�ích a odd�lení od Boha (ned�le) 
2. �ešení pro všechny: nezasloužená nabídka záchrany (pond�lí) 
3. Poslání zachrán�ných: p�edstavit tuto zprávu ostatním (úterý) 
    a. Zpráva o odpušt�ní a novém za�átku (st�eda) 
    b. Zpráva o soudu a odstran�ní zla a h�íchu (�tvrtek) 
 

NE 14. b�ezna – Následky h�íchu (Iz 59:1.2) 
Iz 59:1.2  „1Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. 2Jsou to 

práv� vaše nepravosti, co vás odd�luje od vašeho Boha, vaše h�íchy zahalily jeho tvá� p�ed vámi, proto 

neslyší.“ 
Iz 58:3  „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.“ 
 

PO 15. b�ezna – Selhání a odpušt�ní (Iz 59) 
Iz 59:3.4.7.9.20.21  „3Vaše dlan� jsou poskvrn�ny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš 

jazyk p�emílá podlosti. 4Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu          

a šalebn� mluví, plodí trápení a rodí ni�emnosti. (…) 7Jejich nohy pádí za zlem, sp�chají prolévat nevin-

nou krev. Zamýšlejí samé ni�emnosti, na jejich silnicích �íhá záhuba a zkáza. (…) 9Proto se vzdálilo od 

nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. �ekáme na sv�tlo, a je tma, na úsvit, a chodíme v šeru. 
20Vykupitel p�ijde k Sijónu, k t�m, kdo se v Jákobovi odvrátili od nev�rnosti, je výrok Hospodin�v.      
21„Já pak s nimi uzav�u tuto smlouvu, praví Hospodin: M�j duch, který na tob� spo�ívá, a má slova, 

která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého 

potomstva od nyn�jška až na v�ky,“ praví Hospodin.“ 
Jr 31:34  „Už nebude u�it každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni m� budou znát, 

od nejmenšího do nejv�tšího z nich, je výrok Hospodin�v. Odpustím jim jejich nepravost a jejich h�ích už nebudu p�ipo-

mínat.“ 
� 3:9-26  „9Co tedy? Máme my židé n�jakou p�ednost? V�bec ne! Vždy� jsme už d�íve ukázali, že všichni, židé i pohané, 

jsou pod mocí h�íchu, 10jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11nikdo není rozumný, není, kdo by hledal 

Boha; 12všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by �inil dobro, není ani jeden. 
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13Hrob otev�ený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, 14jejich ústa jsou samá kletba       

a ho�kost, 15jejich nohy sp�chají prolévat krev, 16zhouba a bída je na jejich cestách; 17nepoznali cestu pokoje 18a úctu 

p�ed Bohem nemají.‘ 19Víme, že co zákon �íká, �íká t�m, kdo jsou pod zákonem, aby byla uml�ena každá ústa a aby celý 

sv�t byl p�ed Bohem usv�d�en z viny. 20Vždy� ze skutk� zákona ‚nebude p�ed ním nikdo ospravedln�n‘, nebo� ze zákona 

pochází poznání h�íchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosv�d�ovaná zákonem i proroky, 22Boží 

spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží 

slávy; 24jsou ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25Jeho ustanovil B�h, aby svou vlastní 

smrtí se stal smírnou ob�tí pro ty, kdo v��í. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již d�íve trp�liv� promíjel h�íchy. 
26Svou spravedlnost prokázal i v nyn�jším �ase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedl�uje toho, kdo žije z víry     

v Ježíše.“ 

� 4:14  „Kdyby d�dici byli ti, kte�í stav�jí na zákon�, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno.“ 
Jk 2:18  „N�kdo však �ekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutk� a já ti 

ukážu svou víru na skutcích.“ 
Ga 5:6  „V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li n�kdo ob�ezán �i ne; rozhodující je víra, která se uplat�uje láskou.“ 
 

ÚT 16. b�ezna – Velký úkol (Iz 60:1-3) 
Iz 60:1–3  „1Povsta�, rozjasni se, protože ti vzešlo sv�tlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 2Hle, 

temnota p�ikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. 
3K tvému sv�tlu p�ijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.“ 
Iz 59:20  „Vykupitel p�ijde k Sijónu, k t�m, kdo se v Jákobovi odvrátili od nev�rnosti, je výrok Hospodin�v.“ 
Gn 12:2.3  „2U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním! 3Požehnám t�m, kdo 

žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi zem�.“ 
Iz 56:3-8  „3A� ne�íká nikdo z cizinc�, kdo se p�ipojil k Hospodinu: „Hospodin m� jist� odlou�il od svého lidu.“            

A� ne�íká klešt�nec: „Hle, jsem strom suchý.“ 4Nebo� toto praví Hospodin: „Klešt�nc�m, kte�í dbají na mé dny odpo�in-

ku    a volí to, co si p�eji, kte�í se pevn� drží mé smlouvy, 5dám ve svém dom� a na svých hradbách památník a jméno, 

lepší než syn� a dcer. Dám jim jméno v��né, jež nebude vymýceno.“ 6T�m z cizinc�, kte�í se p�ipojili k Hospodinu, aby 

mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví : „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesv�covali den 

odpo�inku, kdo se pevn� drží mé smlouvy, 7p�ivedu na svou svatou horu a ve svém dom� modlitby je oblažím radostí, 

jejich ob�ti zápalné a ob�tní hody dojdou na mém oltá�i zalíbení. M�j d�m se bude nazývat domem modlitby pro všechny 

národy, 8je výrok Panovníka Hospodina, který shromaž�uje zahnané z Izraele. Shromáždím k n�mu ješt� další , k t�m, 

kte�í už k n�mu byli shromážd�ni.““ 
 

ST 17. b�ezna – „Léto Hospodinovy p�ízn�“ (Iz 61:1.2) 
Iz 61:1.2  „1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin m� pomazal k tomu, abych nesl ra-

dostnou zv�st pokorným, poslal m� obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatc�m svobodu a v�z-

��m propušt�ní, 2vyhlásit léto Hospodinovy p�ízn�, den pomsty našeho Boha, pot�šit všechny truchlící.“ 
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�.“ 
Lv 25:10  „Padesátý 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.“ 
Lv 25:25-55  „25Když tv�j bratr zchudne a odprodá n�co ze svého vlastnictví, p�ijde k n�mu jeho p�íbuzný jako zastánce 

a vyplatí, co jeho bratr prodal. 26Kdyby n�kdo nem�l zastánce, ale byl by potom sám schopen opat�it si pot�ebné výplatné, 
27se�te léta od doby prodeje, proplatí zbytek tomu, komu prodal, a vrátí se ke svému vlastnictví. 28Jestliže není schopen 

zaplatit, z�stane, co prodal, v držb� kupce až do léta milostivého. V lét� milostivém bude vyvázáno z držby a on se vrátí ke 

svému vlastnictví. 29Když n�kdo prodá obytný d�m v hrazeném m�st�, má právo jej vyplatit do roka od prodeje; rok trvá 

právo k vyplacení. 
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30Jestliže nebude vyplacen do jednoho roku, z�stane d�m v hrazeném m�st� tomu, kdo jej koupil, i jeho pokolením, bez 

práva na zp�tnou koupi; v lét� milostivém nebude vyvázán z držby . 31Domy ve vsích neobehnaných hradbami budou 

posuzovány jako pole v zemi; bude na nich právo k vyplacení a v lét� milostivém budou vyvázány z držby . 32Pokud jde     

o lévijská m�sta, budou mít lévijci trvale právo vyplácet m�stské domy, jež jsou jejich vlastnictvím. 33N�kdo z lévijc� bu� 

použije práva k vyplacení, nebo bude prodaný d�m v m�st�, které je v jejich vlastnictví, vyvázán z držby v lét� milostivém, 

nebo� domy v lévijských m�stech jsou jejich vlastnictvím uprost�ed Izraelc�. 34P�edm�stské pole u jejich m�st nesmí být 

prodáno, nebo� to je jejich trvalé vlastnictví. 35Když tv�j bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako 

hosta a p�ist�hovalce a bude žít s tebou. 36Nebudeš od n�ho brát lichvá�ský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tv�j bratr 

bude žít s tebou. 37Své st�íbro mu nep�j�uj lichvá�sky, na poskytované potrav� necht�j vyd�lávat. 38Já jsem Hospodin, váš 

B�h, já jsem vás vyvedl z egyptské zem�, abych vám dal kenaanskou zemi a byl vám Bohem. 39Když tv�j bratr vedle tebe 

zchudne a prodá ti sebe sama , nezotro�íš ho otrockou službou. 40Bude u tebe jako nádeník, jako p�ist�hovalec; bude       

u tebe sloužit až do milostivého léta. 41Pak od tebe odejde a s ním i jeho d�ti a vrátí se ke své �eledi; vrátí se k vlastnictví 

svých otc�. 42Jsou to p�ece moji služebníci, které jsem vyvedl z egyptské zem�, nesm�jí být prodáváni jako otroci. 
43Nebudeš nad ním surov� panovat, ale budeš se bát svého Boha. 44Otrok a otrokyn�, které budeš mít, a� jsou z pronárod� 

okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. 45Také si je m�žete koupit z d�tí p�ist�hovalc�, kte�í u vás pobývají 

jako hosté, a z �eledi t�ch, kte�í jsou u vás, z d�tí , které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. 46Po sob� je 

odkážete svým syn�m, aby je zd�dili jako své vlastnictví; trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo 

nebude nad svým bratrem surov� panovat. 47Když u tebe n�jaký host nebo p�ist�hovalec dosáhne blahobytu a tv�j bratr    

u n�ho zchudne, takže sebe sama prodá hostu, který se k tob� p�ist�hoval, nebo n�kterému p�íslušníku hostovy �eledi,  
48a� se prodal, bude mít právo se vykoupit. N�kdo z jeho bratr� dá za n�j výkupné 49nebo ho vykoupí jeho strýc nebo 

bratranec anebo ho vykoupí n�kdo z blízkých p�íbuzných jeho �eledi anebo si opat�í pot�ebný obnos a vykoupí se sám. 
50Provede vyú�tování se svým kupcem od roku, kdy se mu prodal, až do milostivého léta. St�íbro, za které se prodal, 

p�epo�te se podle po�tu let, jako by po ty dny byl u n�ho nádeníkem. 51Jestliže z�stává ješt� mnoho let, vrátí podle nich ze 

st�íbra kupní ceny odpovídající �ást výkupného. 52Jestliže zbývá do milostivého léta málo rok�, vyú�tuje s ním a odevzdá 

své výkupné podle p�íslušných let. 53Z roku na rok bude u n�ho jako nádeník a on nebude nad ním p�ed tebou surov� 

panovat. 54Jestliže nebude tak �i onak vykoupen, bude vyvázán z držby v milostivém lét� i se svými d�tmi. 55Izraelci mi 

totiž pat�í jako služebníci, jsou to služebníci moji, které jsem vyvedl z egyptské zem�. Já jsem Hospodin, váš B�h.““  

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.“ 

Iz 61:1-11  „1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin m� pomazal k tomu, abych nesl radostnou zv�st 

pokorným, poslal m� obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatc�m svobodu a v�z��m propušt�ní, 2vyhlásit léto 

Hospodinovy p�ízn�, den pomsty našeho Boha, pot�šit všechny truchlící, 3pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo 

popela na hlavu �elenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznad�je. Nazvou je „Stromy spravedl-

nosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslav�. 
 

3 



 
 
 

 
                                    

�  1  2 

  JERRY  
 

Touha všech národ� (Iz 59–61) 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2021 - verše         

Touha všech národ� (Iz 59–61) Týden od 14.03. do 20.03. 

� 

 1  2 

 

PÁ 19. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si z 33. kapitoly „Nespokojenost lidu“ v knize Na úsvitu d�jin strany 175–176 (PP 376–378)           

a 24. kapitolu „Odmítnutí v Nazaretu“ z knihy Touha v�k� (DA 236–243; TV 146–151). 

   „Ježíš stál p�ed lidem jako živý vyklada� proroctví, které se vztahovalo na n�ho samého. 
Když vysv�tloval p�e�tená slova, mluvil o Mesiáši jako o tom, kdo osvobozuje utla�ované a zajaté, uzdra-
vuje nemocné, vrací zrak slepým a zjevuje sv�tu sv�tlo pravdy. Zp�sob, jakým mluvil, a dalekosáhlý vý-
znam jeho slov zap�sobily na poslucha�e takovou silou, jakou nikdy nepocítili. P�íliv božské moci strhl 
všechny p�ehrady a stejn� jako kdysi Mojžíš i oni spat�ili Neviditelného. Pod vlivem Ducha svatého nadše-
n� odpovídali ,amen‘ a chválili Boha.“ (DA 237; TV 146) 
   „Den Boží odplaty p�ichází – a bude to den nelítostného vylití jeho hn�vu. Kdo snese den jeho p�íchodu? 
Lidé zatvrdili svá srdce proti Duchu Božímu, šípy jeho hn�vu však proniknou i tam, kam se nedostalo p�e-
sv�d�ování o h�íchu. Potom už B�h nepovstane, aby jednal s h�íšníkem. Postaví se v ten den za p�estupníka 
jeho falešný pastý�? Omluví n�koho to, že šel s davem cestou neposlušnosti? Zbaví n�koho viny popularita 
nebo velký po�et souv�rc�? To jsou otázky, které by bezstarostní a lhostejní lidé m�li dob�e zvážit.“ (FW 
33; VS 30) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jeden zkušený kazatel p�i hodnocení svého p�sobení konstatoval, že nejv�tší p�ekážkou p�i jeho služb� 

bylo myšlení n�kterých �len� církve, kte�í netoužili po tom, aby se k nim p�ipojili další. Byli spokojeni se 

spole�enstvím svých kamarád� a necht�li, aby jim ho kdokoliv další narušoval. Jak mohou takoví „k�es�a-

né“ rozdávat lásku, nad�ji a dobrou zprávu o Kristov� království sv�tu, aby i jiní m�li možnost být zachrá-

n�ni (Mt 24,14), když takové, kte�í zanechali svých cest, necht�jí p�ijmout do svého spole�enství? 

 
Shrnutí 
B�h o�iš�uje své spole�enství víry od nespravedlnosti a vzpoury a obnovuje poz�statek v�rných, kte�í se 

odvracejí od h�ích� odd�lujících je od Boha. Požehnání Boží p�ítomnosti pak p�sobí, že p�íslušníci jiných 

národ� jsou p�itahování k Bohu a jeho lidu, aby se také mohli t�šit z doby Boží milosti, kterou oznamuje 

a p�ináší Mesiáš. 
 

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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 4Co bylo od v�k� v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zni�ená m�sta, zpustošená po celá 

pokolení. 5Stanou zde cizáci a budou vám pást ovce, synové ciziny budou vašimi rolníky a vina�i. 6Vy pak budete nazýváni 

„Hospodinovi kn�ží“, bude se vám �íkat „Sluhové našeho Boha“. Budete užívat bohatství pronárod� a honosit se jejich 

slávou. 7Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat, dvojí d�dictví obdrží v své zemi, budou mít 

v��n� radost. 8„Nebo� já Hospodin miluji právo, p�i zápalné ob�ti nenávidím vydírání. Jejich výd�lek jim p�edám v�rn�   

a uzav�u s nimi smlouvu v��nou. 9Jejich potomstvo bude známé mezi pronárody a jejich potomci uprost�ed národ�. 

Všichni, kdo je spat�í, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná.“ 10Velmi se veselím z Hospo-

dina, má duše jásá k chvále mého Boha, nebo� m� od�l rouchem spásy, zahalil m� plášt�m spravedlnosti jak ženicha, jenž 

si jako kn�z �elenku bere, a jako nev�stu, která se krášlí svými šperky. 11Jako zem� dává vzr�st tomu, co klí�í, jako zahra-

da dává vzklí�it tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklí�it spravedlnosti a chvále p�ede všemi pronárody.“ 

L 4:16-21  „16P�išel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého oby�eje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby �etl      

z Písma. 17Podali mu knihu proroka Izaiáše; otev�el ji a nalezl místo, kde je psáno: 18‚Duch Hospodin�v jest nade mnou; 

proto mne pomazal, abych p�inesl chudým radostnou zv�st; poslal mne, abych vyhlásil zajatc�m propušt�ní a slepým 

navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 20Pak zav�el knihu, 

dal ji sluhovi a posadil se; a o�i všech v synagóze byly na n�j up�eny. 21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, 

které jste práv� slyšeli.““ 
 

�T 18. b�ezna – „Den pomsty našeho Boha“ (Iz 61:1.2) 
Iz 61:1.2  „1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin m� pomazal k tomu, abych nesl ra-

dostnou zv�st pokorným, poslal m� obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatc�m svobodu a v�z-

��m propušt�ní, 2vyhlásit léto Hospodinovy p�ízn�, den pomsty našeho Boha, pot�šit všechny truchlící.“ 
L 4:19  „Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ 

L 4:21  „Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste práv� slyšeli.““ 

Mal 3:23  „Hle, posílám k vám proroka Elijáše, d�íve než p�ijde den Hospodin�v veliký a hrozný.“ 
Mal 4:5 PBK  „Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli p�ijde den Hospodin�v veliký a hrozný.“ 

Mt 5:39  „Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo t� uhodí do pravé tvá�e, nastav mu         

i druhou.“ 
Mt 8:12  „Synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude plá� a sk�íp�ní zub�.“ 

1Te 5:15  „Hle�te, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a v��i všem.“ 

2Te 1:8  „Aby v plameni ohn� vykonal trest na t�ch, kte�í neznají Boha, a na t�ch, kte�í odpírají poslušnost evangeliu 

našeho Pána Ježíše.“ 
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