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� Texty na tento týden - Žd 2; 12:1–4 
 

� Základní verš 
„Protože d�ti spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí 

vládne, totiž �ábla.“ (Žd 2:14) 
 

   První kapitola listu Žid�m mluví o Ježíši jako o Božím Synu a vládci and�l�. Je zde popisován jako „od-
lesk Boží slávy a výraz Boží podstaty“ (Žd 1, 3). V druhé kapitole je Ježíš p�edstaven jako Syn �lov�ka, 
který se stal nižším než and�lé a p�ijal lidskou p�irozenost se vší její k�ehkostí a slabostí, v�etn� smrti      
(Žd 2,7.9). 
   V první kapitole B�h �íká o Ježíši: „Ty jsi m�j Syn...“ (Žd 1,5). V druhé kapitole Ježíš ozna�uje lidské 
d�ti za své „bratry“ (Žd 2,11.12). 
   V první kapitole Otec vyhlašuje Synovu božskou svrchovanost (Žd 1,8–12). V druhé kapitole Syn potvr-
zuje svou v�rnost Otci (Žd 2,13). 
   V první kapitole je Ježíš ozna�en jako B�h, Stvo�itel, Vládce a ten, který udržuje celý vesmír. V druhé 
kapitole je Ježíš p�edstaven jako milosrdný a v�rný velekn�z. 
   M�žeme �íci, že i v popisu Ježíše jako Syna v��ného Boha Stvo�itele (Žd 1,1–4) nacházíme v�rného         
a milosrdného bratra. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci se zam��íme p�edevším na to, jakým zp�sobem nám Ježíše p�edstavuje 2. Kapitola listu 
Žid�m. Zatímco v první kapitole byl kladen d�raz na jeho velikost a božství, kterým p�esahuje i 
and�ly, nyní se více zam��íme na jeho lidství, které se projevilo v ponížení, ale nakonec i ve v�tší 
sláv�. 
 

• Žd 2:11–16: Ježíš se jako „náš bratr“ stal i naším Vykupitelem (ned�le) 
• Žd 2:11: Ježíš se jako „náš bratr“ stal solidární s každým z nás (pond�lí) 
• Žd 2:14.15: Ježíš jako „náš bratr“ zná naše slabosti (úterý) 
• Žd 2:10.17.18: Ježíš jako „náš bratr“ poznal, co je utrpení (st�eda) 
• Žd 12:1–4: Ježíš nám m�že být jako „náš bratr“ vzorem a p�íkladem (�tvrtek) 
 

NE 16. ledna – NÁŠ BRATR JAKO VYKUPITEL 
Žd 2:11-16  „11A on, který posv�cuje, i ti, kdo jsou posv�cováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazý-

vat je svými bratry, když �íká: 12„Budu zv�stovat tvé jméno svým brat�ím, uprost�ed shromážd�ní t� budu 

chválit.“ 13A jinde praví: „Také já svou d�v�ru složím v Boha.“ A dále: „Hle, já a d�ti, které mi dal B�h.“ 
14Protože d�ti spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí 

vládne, totiž �ábla, 15a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p�ed smrtí drženi po celý život v otroctví. 
16Neujímá se p�ece and�l�, ale „ujímá se potomk� Abrahamových“.“ 
Lv 25:25-27.47-49  „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. … 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.“ 
Nu 35:9-15.19  „9Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 10„Mluv k Izraelc�m a �ekni jim: Až p�ejdete Jordán do kenaanské 
zem�, 11vyberete si m�sta, která budete mít za m�sta úto�ištná. Tam se ute�e ten, kdo zabil, pokud by n�koho zabil neú-
mysln�. 12Ta m�sta vám budou úto�išt�m p�ed mstitelem, tak aby ten, kdo zabil, nemusel zem�ít, dokud nebude stát na 
soudu p�ed pospolitostí. 
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13Z m�st, která dáte, budete mít šest m�st jako úto�išt�. 14T�i m�sta ur�íte v Zajordání a t�i m�sta v kenaanské zemi. 
Budou to úto�ištná m�sta. 15Pro Izraelce i pro hosta a p�ist�hovalce mezi nimi bude t�chto šest m�st úto�išt�m, aby se 
tam utekl každý, kdo n�koho zabil neúmysln�.“ … 19Vraha usmrtí krevní mstitel; jakmile ho dopadne, usmrtí ho.“ 
� 7:14-25  „14Víme, že zákon je svatý – já však jsem h�íšný, h�íchu zaprodán. 15Nepoznávám se ve svých skutcích; vždy� 
ned�lám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. 16Jestliže však to, co d�lám, je proti mé v�li, pak souhlasím se zákonem         
a uznávám, že je dobrý. 17Pak to vlastn� nejsem já, kdo jedná špatn�, ale h�ích, který je ve mn�. 18Vím totiž, že ve mn�, to 
jest v mé lidské p�irozenosti, nep�ebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. 19Vždy� ne�iním dobro, které 
chci, nýbrž zlo, které nechci. 20Jestliže však �iním to, co nechci, ned�lám to já, ale h�ích, který ve mn� p�ebývá. 21Objevuji 
tedy takový zákon: Když chci �init dobro, mám v dosahu jen zlo. 22Ve své nejvnit�n�jší bytosti s radostí souhlasím se 
zákonem Božím; 23když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se pod�izuje má mysl,     
a �iní m� zajatcem zákona h�íchu, kterému se pod�izují mé údy. 24Jak ubohý jsem to �lov�k! Kdo m� vysvobodí z tohoto 
t�la smrti? 25Jedin� Bohu bu� dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, 
ale svým jednáním zákonu h�íchu. 
� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Ž 19:15  „Kéž se ti líbí �e� mých úst i to, o �em rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli m�j!“ 
Iz 41:14  „Neboj se, �erví�ku Jákob�v, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodin�v, tv�j vykupitel je 
Svatý Izraele.“ 
Iz 43:1  „Nyní toto praví Hospodin, tv�j stvo�itel, Jákobe, tv�rce tv�j, Izraeli: „Neboj se, já jsem t� vykoupil, povolal 
jsem t� tvým jménem, jsi m�j.“ 
Iz 44:21-23  „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. 22Zaženu tvou nev�ru jak mra�no a jako oblak tvé h�íchy. Navra� se ke mn�, já t� vykoupím. 
23Plesejte, nebesa, vždy� Hospodin to vykoná, hlaholte, nejhlubší útroby zem�, a� zvu�n� plesají hory, les a všechny jeho 
stromy, nebo� Hospodin vykoupí Jákoba a proslaví se v Izraeli.“ 
Jr 31:11  „Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou siln�jšího.“ 
Oz 13:14  „Mám je vyplatit ze spár� podsv�tí, vykoupit ze smrti? Kde je, smrti, tvá morová rána? Podsv�tí, kde je tv�j 
smrtící žár? Lítost však bude mým o�ím skryta.“ 
 

PO 17. ledna – NESTYDÍ SE JE NAZÝVAT BRATRY 
Žd 2:11  „A on, který posv�cuje, i ti, kdo jsou posv�cováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je 

svými bratry...“ 

Žd 11:24-26  „24Mojžíš v��il, a proto, když dosp�l, odep�el nazývat se synem faraónovy dcery. 25Rad�ji 

cht�l snášet p�íko�í s Božím lidem než na �as žít p�íjemn� v h�íchu; 26a Kristovo pohan�ní pokládal za 

v�tší bohatství než všechny poklady Egypta, nebo� upíral svou mysl k budoucí odplat�.“ 
Sk 7:22  „Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i �inech.“ 
Mt 10:32.33  „32Každý, kdo se ke mn� p�izná p�ed lidmi, k tomu se i já p�iznám p�ed svým Otcem v nebi; 33kdo m� však 
zap�e p�ed lidmi, toho i já zap�u p�ed svým Otcem v nebi.“ 
2Tm 1:8.12  „8Nesty� se tedy vydávat sv�dectví o našem Pánu; ani za mne, jeho v�zn�, se nesty�, nýbrž snášej spolu se 
mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu B�h, … 12Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat sv�dectví, 
nebo� vím, komu jsem uv��il. Jsem p�esv�d�en, že on má moc chránit, co mi sv��il, až do onoho dne.“ 
Žd 13:12-15  „12Proto také Ježíš trp�l venku za branou, aby posv�til lid svou vlastní krví. 13Vyjd�me tedy s ním za hrad-
by, nesouce jeho potupu. 14Vždy� zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme m�sto, které p�ijde. 15P�inášejme tedy skrze 
Ježíše stále ob�� chvály Bohu; naše rty nech� vyznávají jeho jméno.“ 
Žd 6:5.6  „Kdo se stali ú�astníky Ducha svatého 5a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího v�ku, 6a pak od-
padli, s t�mi není možno znovu za�ínat a vést je k pokání, protože znovu k�ižují Božího Syna a uvád�jí ho v posm�ch. 
Žd 4:14  „Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme.“ 
Žd 10:23  „Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
� 8:29  „Které p�edem vyhlédl, ty také p�edem ur�il, aby p�ijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha 
brat�ími.“ 
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ÚT 18. ledna – Z T�LA A KRVE 
Žd 2:14-16  „14Protože d�ti spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, 

kdo smrtí vládne, totiž �ábla, 15a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p�ed smrtí drženi po celý život    

v otroctví. 16Neujímá se p�ece and�l�, ale ‚ujímá se potomk� Abrahamových‘.“ 
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.“ 
Žd 2:17  „Proto musel být ve všem jako jeho brat�í, aby se stal velekn�zem milosrdným a v�rným v Boží služb�, a mohl 
tak smí�it h�íchy lidu.“ 
Žd 10:5-10  „5Proto Kristus �íká, když p�ichází na sv�t: ‚Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo. 6V zápalné ob�ti 
ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7Proto jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou v�li, jak je o mn� v tvé 
knize psáno.‘ 8P�edn� �íká: ‚Ob�ti ani dary, ob�ti zápalné ani ob�ti za h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení‘ – 
totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona. 9Potom však �ekne: ‚Zde jsem, abych konal tvou v�li.‘ Tak ruší prvé, aby 
ustanovil druhé. 10Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo.“ 
Mt 16:17  „Ježíš mu odpov�d�l: „Blaze tob�, Šimone Jonáš�v, protože ti to nezjevilo t�lo a krev, ale m�j Otec v nebe-
sích.“ 
Ga 1:16  „Zjeviti mn� svého Syna, abych radostnou zv�st o n�m nesl všem národ�m. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému 
�lov�ku.“ 
1K 15:50  „Chci �íci to, brat�í, že �lov�k, jak je, nem�že mít podíl na království Božím a pomíjitelné nem�že mít podíl na 
nepomíjitelném.“ 
Ef 6:12  „Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v�k tmy, 
proti nadzemským duch�m zla.“ 
Žd 4:15  „Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu.“ 
Žd 7:26-28  „26To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník� a vyvýše-
ný nad nebesa, 27který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti nap�ed za vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy 
lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama. 28Zákon totiž ustanovuje za velekn�ze lidi, podléhající 
slabosti, ale slovo p�ísahy, dané až po zákonu, ustanovuje Syna nav�ky dokonalého.“ 
� 7:14-20  „14Víme, že zákon je svatý – já však jsem h�íšný, h�íchu zaprodán. 15Nepoznávám se ve svých skutcích; vždy� 
ned�lám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. 16Jestliže však to, co d�lám, je proti mé v�li, pak souhlasím se zákonem a 
uznávám, že je dobrý. 17Pak to vlastn� nejsem já, kdo jedná špatn�, ale h�ích, který je ve mn�. 18Vím totiž, že ve mn�, to 
jest v mé lidské p�irozenosti, nep�ebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. 19Vždy� ne�iním dobro, které 
chci, nýbrž zlo, které nechci. 20Jestliže však �iním to, co nechci, ned�lám to já, ale h�ích, který ve mn� p�ebývá.“ 
Žd 8:10  „A toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do 
jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ 
Žd 9:14  „�ím více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk� k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe 
sama jako neposkvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
Zj 20:1-3.10  „1Tu jsem vid�l, jak z nebe sestupuje and�l, který má v ruce klí� od propasti a veliký �et�z. 2Zmocnil se 
draka, toho dávného hada, toho �ábla a satana, 3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zape�etil, aby již 
nemohl klamat národy, dokud se nedovrší t�ch tisíc let. Potom musí být ješt� na krátký �as propušt�n. … 10Jejich sv�dce 
�ábel byl uvržen do jezera, kde ho�í síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzn�ni dnem i nocí na v�ky 
v�k�.“ 
 

ST 19. ledna – ZDOKONALEN UTRPENÍM 
Žd 2:10.17.18  „10Bylo p�irozené, že B�h, pro n�hož je vše a skrze n�hož je vše, p�ivedl mnoho syn�          

k sláv�, když skrze utrpení u�inil dokonalým p�vodce jejich spásy. […] 17Proto musel být ve všem jako 

jeho brat�í, aby se stal velekn�zem milosrdným a v�rným v Boží služb�, a mohl tak smí�it h�íchy lidu. 
18Protože sám prošel zkouškou utrpení, m�že pomoci t�m, na které p�icházejí zkoušky.“ 

Žd 5:8-10  „8A�koli to byl Boží Syn, nau�il se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 9tak dosáhl dokonalosti  

a všem, kte�í ho poslouchají, stal se p�vodcem v��né spásy, 10když ho B�h prohlásil velekn�zem podle 

�ádu Melchisedechova.“ 
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PÁ 21. ledna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   Ve verši Žd 2,13 �teme Ježíšova slova o jeho bratrech: „Hle, já a d�ti, které mi dal B�h“ (Žd 2,13). Patrick 
Gray nazna�uje, že Ježíš je zde popsán jako strážce svých bratr�. �ímský systém tutela impuberum (poru�-
nictví nad nedosp�lými) stanovil, že po smrti otce „se vychovatel, �asto starší bratr, stal odpov�dným za 
pé�i o nezletilé d�ti a jejich d�dictví, dokud nedosáhly plnoletosti, �ímž se posílila p�irozená povinnost 
staršího bratra postarat se o své mladší sourozence.“ (Godly Fear: The Epistle to the Hebrews and Greco-
Roman Critiques of Superstition, Atlanta, Society of Biblical Literature, 2003, s. 126) To vysv�tluje, pro� 
jsme v listu Žid�m ozna�eni za Ježíšovy sourozence a zárove� za jeho d�ti. Jako náš starší bratr je Ježíš náš 
vychovatel, náš strážce a ochránce. 
   „Kristus p�išel na tuto zem, vzal na sebe lidství, stal se �lov�kem, aby ve sporu se satanem ukázal, že 
�lov�k, tak jak ho B�h stvo�il, spojený s Otcem a Synem, m�že poslechnout každý Boží požadavek.“ (1SM 
253) 
   „Svým životem i u�ením Kristus naprosto jasn� ukázal, co znamená nesobecká služba, která má sv�j 
p�vod v Bohu. B�h nežije sám pro sebe. Stvo�il sv�t a všechno udržuje v chodu. Bez p�estání slouží dru-
hým. ‚On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déš� posílá na spravedlivé i nespravedlivé.‘ (Mt 5,45) 
B�h pov��il svého Syna, aby tuto dokonalou službu zt�lesnil. Ježíš m�l stanout v �ele lidstva, aby vlastním 
p�íkladem ukázal, co znamená sloužit. Celý sv�j život pod�ídil zákonu služby. Sloužil a pomáhal všem. Žil 
Božím zákonem a názorn� nám ukázal, co znamená poslušnost.“ (DA 649; TV 416) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. List Žid�m nám �íká, že se Ježíš stal naším bratrem, aby nás zachránil. Zamyslete se nad tím, co to zna-
mená v souvislosti s tím, co všechno B�h ud�lal, aby nás zachránil. Pro� je odmítnutí této úžasné záchrany 
tragickou chybou? 
 

2. Pro� je pro nás d�ležité, že se Ježíš nenarodil „h�íchu zaprodán“ jako my (	 7,14)? Zamyslete se nad 
Mojžíšem a nad tím, pro� bylo pro Izraelity d�ležité, že nebyl otrokem jako oni. Jak nám p�íb�h o Mojžíšovi 
pomáhá porozum�t tomu, co pro nás ud�lal Ježíš? 
 

3. Zam��te se na roli utrpení v našich životech. Pro� bychom si nikdy nem�li myslet, že utrpení je dobré 
samo o sob�, p�estože i z n�j m�že n�co dobrého vzejít? 
 

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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Žd 1:3  „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od 
h�ích�, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ 
� 5:7  „Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého �lov�ka, i když za takového by se snad n�kdo odvážil nasadit 
život.“ 
 

�T 20. ledna – BRATR JAKO VZOR 
Žd 12:1-4 �SP  „1Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak sv�dk�, odložme veškerou zát�ž a h�ích 

snadno nás ovíjející a s vytrvalostí b�žme závod, který je p�ed námi, 2up�en� hledíce k p�vodci a doko 

nav�eli víry Ježíši, který pro radost, která byla p�ed ním, podstoupil k�íž, pohrdnuv hanbou, a sedí po 

pravici Božího tr�nu. 3Pomyslete na toho, který snesl od h�íšník� proti sob� takový odpor, abyste neocha-

bovali, umdlévajíce ve svých duších. 4Ješt� jste se až do krve nevzep�eli v boji proti h�íchu.“ 

Žd 6:20  „Kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 2:13  „A jinde praví: ‚Také já svou d�v�ru složím v Boha.‘ A dále: ‚Hle, já a d�ti, které mi dal B�h.‘“ 
Iz 8:17.18  „17Budu o�ekávat Hospodina, a�koli skryl tvá� p�ed domem Jákobovým, s nad�jí budu na n�ho �ekat. 
18Hle, já a d�ti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástup�, který p�ebývá na ho�e 
Sijónu.“ 
2Kr 16:5-18  „5Tehdy vytáhli Resín, král aramejský, a Pekach, syn Remaljáš�v, král izraelský, do boje proti Jeruzalému. 
Oblehli Achaza, ale nic proti n�mu v boji nezmohli. 6Toho �asu získal Resín, král aramejský, nazp�t Élat pro Aram         
a vypudil Judejce z Élatu. Do Élatu vstoupili Edómci a sídlí tam až dodnes. 7Proto poslal Achaz posly k Tiglat-pileserovi, 
králi asyrskému, s prosbou: „Jsem tv�j otrok a tv�j syn. Vytáhni a vysvobo� m� ze spár� krále aramejského a ze spár� 
krále izraelského, kte�í proti mn� povstali.“ 8Achaz vzal st�íbro a zlato, které se nacházelo v Hospodinov� dom� a mezi 
poklady domu královského, a poslal je králi asyrskému darem. 9Asyrský král jej vyslyšel. I vytáhl asyrský král proti 
Damašku, zmocnil se ho a vyst�hoval jej do Kíru. Resína dal usmrtit. 10Král Achaz se odebral do Damašku, aby se tam 
setkal s Tiglat-pileserem, králem asyrským. Když uvid�l oltá�, který byl v Damašku, poslal král Achaz kn�zi Urijášovi 
nákres oltá�e a plán všech prací. 11Kn�z Urijáš postavil tedy oltá� p�esn� tak, jak vzkázal král Achaz z Damašku. Kn�z 
Urijáš tak u�inil ješt� p�ed p�íchodem krále Achaza z Damašku. 12Když král z Damašku p�išel a vid�l oltá�, p�istoupil      
k oltá�i a ob�toval na n�m. 13Zapálil na n�m svou zápalnou ob�� a ob�� p�ídavnou, vykonal svou úlitbu a pokropil oltá� 
krví z ob�tí pokojných. 14Bronzový oltá�, který byl p�ed Hospodinem, dal p�emístit z místa p�ed Hospodinovým domem,    
z místa mezi novým oltá�em a Hospodinovým domem, a umístil jej stranou nového oltá�e, k severu. 15Potom p�ikázal král 
Achaz kn�zi Urijášovi: „Na velkém oltá�i budeš zapalovat jit�ní ob�ti zápalné a p�ídavnou ob�� ve�erní, ale i zápalnou 
ob�� královu i jeho ob�� p�ídavnou; dále zápalnou ob�� všeho lidu zem� a jejich ob�� p�ídavnou a jejich úlitby. A budeš 
jej kropit veškerou krví zápalné ob�ti a veškerou krví ob�tního hodu. Bronzový oltá� mi bude sloužit k drobopravectví.“ 
16Kn�z Urijáš u�inil všechno p�esn� podle p�íkazu krále Achaza. 17Potom král Achaz odsekal lišty podstavc� a s�al z nich 
nádrže. Dal též sejmout mo�e z bronzových býk�, kte�í byli pod ním, a dal je na kamenné dlážd�ní. 18Dal též pozm�nit      
u Hospodinova domu krytou chodbu dne odpo�inku, kterou postavili p�i dom�, i zvláštní královský vchod kv�li králi 
asyrskému.“ 
Iz 7:1-11  „1Za dn� Achaza, syna Jótama, syna Uzijášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, 
syn Remaljáš�v, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti n�mu v boji nesvedli. 2Domu Davidovu bylo 
oznámeno: „Aram tábo�í v Efrajimsku.“ I zachv�lo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chv�jí lesní stromy ve v�tru. 
3Hospodin �ekl Izajášovi: „Vyjdi Achazovi naproti ty a tv�j syn Šearjašúb na konec strouhy z Horního rybníka, na silnici 
k Poli valchá�ovu. 4	ekni mu: Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kv�li t�m dv�ma �adícím ohark�m, že hn�vem 
plane Aramejec Resín a syn Remaljáš�v. 5Nedbej , že Aram i Efrajim a syn Remaljáš�v se dohodli proti tob� na zlé v�ci: 
6‚Vytáhneme proti Judovi, vyd�síme jej a dobudeme jej pro sebe a ud�láme v n�m králem Tabealova syna.‘“ 7Toto praví 
Panovník Hospodin: „Nedojde k tomu a nestane se to. 8Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do šedesáti 
p�ti let ztroskotá Efrajim, takže nebude lidem; 9hlavou Efrajimu je Sama�í a hlavou Sama�í syn Remaljáš�v. Nebudete-li 
stálí ve ví�e, neobstojíte!“ 10Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11„Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, 
bu� dole z hlubin nebo naho�e z výšin.““ 
Žd 1:13  „Kterému z and�l� kdy �ekl: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nep�átele za podnož tvého tr�nu!‘“ 
Žd 10:12.13  „12Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13a hledí vst�íc tomu, ‚až mu 
budou nep�átelé dáni za podnož jeho tr�nu‘.“ 
� 16:20  „B�h pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, bu� s vámi.“ 
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