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Izajáš 51:9 Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže! Probuď se 

jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě ty jsi neskolila 

obludu, neproklála draka? 10 Což právě ty jsi nevysušila moře, vody 

obrovské propastné tůně, a nezřídila v mořských hlubinách cestu, aby 

vykoupení mohli přejít? 11 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na 

Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, 

na útěk se dají starosti a nářek. 12 „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš 

člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? 13 Zapomínáš na 

Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země. Proč 

máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku utiskovatele, který ti chystal 

zkázu? Kde je ten utiskovatel i se svým vztekem?" 14 Brzy se spoutanému 

otevře žalář; nezemře v jámě, ani chléb mu nebude scházet. 15 „Já Hospodin, 

tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny hlučí. - Hospodin zástupů je jeho 

jméno. - 16 Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky, jako 

stan jsem roztáhl nebesa a položil základy země, a řekl jsem Sijónu: »Ty jsi 

můj lid«."  

Motto: Izajáš 25:8 Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, 

sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.                                                                                                                                 

Přečtěte si prosím 51 kapitolu knihy Izajáš pro kontext. Budeme se věnovat 

Iz 51,9-16.  V úterý 15.2. 2022 17,00 kancelář BSK. 

1. Vysvětlete, jak se mohl Izrael tolik rozmnožit uprostřed království 

draka, a co to pro nás dnes znamená? 

Gn 35, 11; Ž 105,23-37; 34,8; Ex 2,1-10; Sk 8,1;  

2. Když tedy víme, kdo a jakou mocí nás chrání, jak se to projeví při 

evangelizaci, při hladomorech, válkách a pronásledování? 

Sk 9, 28; 5,29-33; Ř 8,33-37; 2 Tm 4,2;  

3. Jaké ponaučení nám dávají mořské vlny v našem textu svým 

hučením?  

Dt 10,17; ZJ 4, 11; ZJ 5, 12; 2 Ts 1,6-8; Ž 119,34; 119,115; 

4. Jakou roli hraje ve spasení Boží slovo? 

Jk 1,18; 1 J 1,1-3; 1,14; J 15,3; 17,19; Sk 17,11; Jk 1, 21-24; 


