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KRÁTKÉ SHRNUTÍ KHINY

Tato kniha je o Slovu žijícího Boha.
Skrze toto Slovo, vedeni Duchem svatým,

se můžete dozvědět, kdo jsou Bůh a Jeho syn.

Prorok Ozeáš v Knize proroka Ozeáše 4,6 praví:
„Můj lid zajde, protože odmítá poznání.“

A Mesiáš v Evangeliu podle Jana 5,39 praví:
„Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život;

a Písma svědčí o mně.“

Zde Mesiáš odkazuje na verše v Tanachu.
Je proto důležité vědět, které pasáže Písma svatého měl Mesiáš na mysli.

V této knize najdete přes 300 úryvků z Tanachu, které přímo nebo 
nepřímo odkazují na příchod Mesiáše.
Výklad těchto pasáží vychází z veršů
Nového zákona, které na ně odkazují.

Tato kniha představuje jedinečnou studii a průvodce ke čtení Bible.
Její výjimečnost spočívá v tom, že jen málo knih, pokud vůbec nějaké,

ilustruje tímto způsobem integritu Starého a Nového zákona.
Tuto knihu lze použít jako referenční materiál při studiu Bible.
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Tato kniha se zabývá zmínkami o Mesiáši v Tanachu. V jádru Tóry Proroci a Písmo svaté 
předznamenávají příchod a službu Mesiáše. Mesiášem bude Žid, muž, který přijde na tento svět 
především proto, aby zachránil a vysvobodil svůj lid – židovský národ. Abrahám však přislíbil, že 
jeho příchod bude požehnáním i pro všechny ostatní národy. A že židovský národ bude do tohoto 
procesu zapojen.

Během svého života na Zemi prohlásil Mesiáš Ješua, že Písmo je svědectvím o něm. Vše, co se 
odehraje během jeho pobytu na Zemi, bylo tedy předpovězeno v Tanachu. Proto můžeme v Písmu 
ověřit, zda je Ješua pravým Mesiášem či nikoli. Mesiáš přišel na svět kvůli vykoupení hříchů, 
většinu svých pozemských let však věnoval výkladu Písma ohledně jeho příchodu a služby.
Židovští apoštolové a učedníci se pak jen věnovali tomu, aby vykládali Písmo a vyzývali k 
přestoupení na víru v Boha a Mesiáše Ješuu.

Není třeba zdůrazňovat, že je vrcholně důležité dozvědět se o tom, co Tanach vypovídá o Mesiášovi 
a ve kterých částech o něm mluví.
V této knize naleznete přes 300 biblických textů o příchodu a službě Mesiáše. Dozvíte se také, jak 
tyto texty souvisí s událostmi a proroctvími zaznamenanými v Novém zákoně. 

Existují dva typy textů o Mesiášovi. Zaprvé se jedná o texty, které lze bezprostředně označit 
za mesiášské – ty jsou označovány pojmem „přímé“ texty. Zadruhé jde o texty, které mohou za 
mesiášské označit pouze čtenáři obeznámení s Novým zákonem – ty jsou označovány pojmem 
„nepřímé“ texty. Přímí texty jsou v této knize označeny kurzívou nebo tučně. Všechny mesiášské 
texty jsou na šedivém pozadí. Aby kniha nebyla příliš objemná, nejsou mnohé texty uvedeny v 
plném rozsahu, ale pouze formou odkazu.

Mesiášské texty se vztahují také na druhý příchod Mesiáše na Zem a ustavení Jeho království. Tehdy 
bude celý židovský národ znovu obývat zemi svých předků, bude znát svého Pána a Mesiáš bude 
jeho králem. Všechny národy mu budou podřízeny. Texty související s druhým příchodem Mesiáše 
jsou uvedeny v samostatné kapitole a jsou označeny symboly #1–#7.

V Tanachu nacházíme také mnoho proroctví týkajících se nežidovských národů. Ty se vztahují jak 
k současnosti, tak k příchodu Království. 

Tato kniha vznikla za soustavné modlitby za moudrost a vedení Duchem svatým. Modlím se, aby 
studium těchto textů bylo požehnané, aby při čtení Božího slova byl poodhalen závoj, rozplynula se 
temnota a projevilo se světlo Božího ducha.

Hendrik Schipper
Duben 2019

ÚVOD
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Starý zákon 
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmyen
Príslovia
Kazatel
Pieseò
Izaiáš
Jeremiáš
Plaè
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš

Nový zákon
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky Apoštolů
Římanům
1 Korintským
2 Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
1 Tesalonickým
2 Tesalonickým
1 Timoteovi
2 Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
Jakubův
1 Petrův
2 Petrův
1 Janův
2 Janův
3 Janův
Judův
Zjevení Janovo

NÁZVY A POŘADÍ KNIH BIBLE
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V návaznosti na tradici Petra, Štěpána a Pavla, kteří (v tomto pořadí) v Tanachu prorokovali 
příchod Mesiáše,
chce být tato kniha podobným průvodcem.

Tato kniha může také sloužit jako:

a. obecný průvodce pro chvíle rozjímání;
b. tematická studie;
c. referenční materiál. Proto například na konci knihy naleznete přehled mnohých textů Nového 
zákona, které s Tanachem přímo souvisí.

Dále je pozornost věnována tématům, která jsou tradičně spíše opomíjena:

- vztah mezi oběťmi, skutky a Mesiášem;
- přestoupení židovského lidu na víru;
- návrat Mesiáše;
- návrat Židů do země zaslíbené;
- Nová smlouva.

Požádejte Pána, ať vás při čtení Jeho slova a rozjímání nad ním provází Duch svatý.

H.S.

POKYNY K TÉTO STUDII
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A. Mesiáš jako člověk.

01. Mesiáš je potomkem Abraháma.
 1. Mojžišova 9:26,27; 
 1. Mojžišova 17:7,8,19,21; 
 1. Mojžišova 21:12; 1. Mojžišova 22:17,18; 
 1. Mojžišova 28:14. 

02. Mesiáš je potomkem Izraelitů.
 1. Mojžišova 49:8-12.

03. Mesiáš je potomkem Davidovým.
 Rút 4:13,14,17,21,22; 2. Samuelova 7:12-16; 
 1. Kronická 17:11; Izaiáš 11:1-3; Izaiáš 16:5;  
 Jeremiáš 30:3-24.

04. Mesiáš existuje od nepaměti.
 Žalmy 21:5; Žalmy 89:28-30; Žalmy 90:2;  
 Žalmy 93:1,2; Príslovia 8:22-29; Micheáš 5:1.

05. Vztah Mesiáše a jeho Otce.
 2. Mojžišova 23:20,21; 1. Kronická 17:13; 
 Žalmy 16:8-11; Žalmy 20:5-7; Žalmy 28:8;  
 Žalmy 89:27; Príslovia 8:30-31; 
 Izaiáš 42:21; Izaiáš 49:5; Jeremiáš 30:21,22.

06. Mesiáš je Stvořitel.
 Žalmy 33:6,9; Žalmy 102:26-28; 
 Izaiáš 44:1-8,21-24,26; Jan 1:1-3.

07. Stane se Mesiášem izraelským.
 Izaiáš 4:2; Izaiáš 49:6; Daniel 9:25.

08. Jména a oslovení Mesiáše.
 2. Mojžišova 17:6; Žalmy 95:1-3; Izaiáš 5:1-2; 
 Izaiáš 9:5,6.

B. Povaha Mesiáše.

01. Mesiáš je Syn Boží.
 2. Samuelova 7:12-16; Žalmy 2:7; 
 Príslovia 30:4; Izaiáš 43:1-13,18-21; 
 Žalmy 89:4,27,28.

02. Mesiáš je Beránek Boží.
 1. Mojžišova 22:8; 
 2. Mojžišova 12:5-14,22-24;  
 3. Mojžišova 4:3-12; 3. Mojžišova 4:27-29;  
 3. Mojžišova 16:1-31; 3. Mojžišova 22:17-21; 
 4. Mojžišova 28:3,4; Izaiáš 53:7.

03. Mesiáš je Syn člověka.
 Žalmy 80:15,16,18; Izaiáš 7:14; Izaiáš 9:5,6;  
 Ezechiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Boží atributy Mesiáše.
 Žalmy 2:7; Žalmy 24:7,10; Izaiáš 11:2; 
 Jeremiáš 23:5,6; Micheáš 5:4.

05. Mesiáš je naplněn Duchem svatým.
 Žalmy 45:8; Žalmy 89:21,22; Izaiáš 11:1-3;  
 Izaiáš 42:1.

06. Mesiáš je dobrý Pastýř.
 Žalmy 95:7; Izaiáš 40:9-11; 
 Ezechiel 34:11-15,22-24; Micheáš 2:12,13;  
 Zachariáš 11:4-6,7.

07. Všemohoucnost Mesiáše.
 Žalmy 8:7; Žalmy 107:25-29; Žalmy 110:3;  
 Izaiáš 22:22; Izaiáš 40:10; 

08. Vševědoucnost Mesiáše.
 Žalmy 139:1-4; Jeremiáš 17:10.

09. Všudypřítomnost Mesiáše.
 Žalmy 139:7-10.
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10. Pokora a chudoba Mesiáše.
 Izaiáš 42:2-4.

11. Poslušnost Mesiáše.
 Žalmy 1:1-6; Žalmy 18:22-25; Žalmy 40:8,9; 
 Izaiáš 53:7,8.

12. Dokonalost Mesiáše.
 Žalmy 45:3; Izaiáš 53:9; Micheáš 5:3.

13. Autorita Mesiáše.
 2. Mojžišova 3:6; 5. Mojžišova 18:18,19; 
 2. Samuelova 23:1-4; Žalmy 98:9; 
 Žalmy 110:1,2; Zachariáš 9:10.

14. Mesiáš šíří slávu Boží.
 Žalmy 21:6; Žalmy 45:4,5; Izaiáš 4:2; 
 Izaiáš 12:1-6; Izaiáš 49:3; Izaiáš 60:1-5.

15. Mesiáš bude naplněn nezměrným  
soucitem.
 Žalmy 103:13; Žalmy 112:4; Izaiáš 66:2; 
 Zachariáš 11:7.

16. Moc a síla Mesiáše.
 2. Mojžišova 17:6; Žalmy 45:6; Izaiáš 40:9-11; 
 Izaiáš 49:2,7; Micheáš 2:12,13.

17. Něha a slabost Mesiáše.
 Žalmy 45:4,5; Izaiáš 29:19.

18. Svatost, krása a sláva Mesiáše.
 Žalmy 17:15; Žalmy 21:6; Žalmy 45:2,3; 
 Žalmy 99:1-5; Pieseò 5:16; 
 Izaiáš 33:17-24; Izaiáš 42:21; Daniel 10:5,6.

19. Mystérium Mesiáše.
 2. Mojžišova 3:14; Žalmy 78:2.
  

20. Láska Krále ke svému lidu.
 Izaiáš 62:4-9; Hozeáš 2:15-23.

21. Mesiáš je Světlo.
 2. Samuelova 23:1-4; Žalmy 43:3; Izaiáš 2:5; 
 Izaiáš 9:1-3; Izaiáš 42:6,7,16; 
 Izaiáš 60:19,20.

22. Dobrotivost Krále a Mesiáše.
 2. Mojžišova 15:1,2; Žalmy 86:15; 
 Žalmy 103:11,17; Jeremiáš 31:1-9.

23. Milosrdenství Krále a Mesiáše.
 1. Mojžišova 28:14; 2. Mojžišova 33:19; 
 Žalmy 45:3; 
 Žalmy 86:15; Izaiáš 62:4-9; 
 Plaè 3:25,26.

24. Král a Mesiáš šíří radost a štěstí mezi 
spravedlivé a věřící.
 Izaiáš 29:19. 
    

C. Zjevení Mesiáše.

01. Je prorokováno zrození Mesiáše.
 1. Mojžišova 3:15; Žalmy 132:11,12; 
 Izaiáš 9:5,6; Izaiáš 11:1-3; Izaiáš 49:1; 
 Izaiáš 60:1-3; Jeremiáš 23:5,6; Jeremiáš 31:22; 
 Jeremiáš 33:14-15,22; Habakuk 2:3; 
 Haggeus 2:24; Zachariáš 3:8.

02. Je ohlášen příchod předchůdce 
Mesiáše.
 Izaiáš 40:1-5; Malachiáš 3:1; 
 Malachiáš 4:5,6.

03. Místo narození Mesiáše.
 Micheáš 5:1.
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04. Život Mesiáše do Jeho prvního zjevení.
 Izaiáš 7:14-16.

05. Proroctví o vraždění neviňátek v 
Betlémě.
 Jeremiáš 31:15.

D. Úřady Mesiáše.
01. Pomazání Mesiáše.
 Žalmy 89:21; Príslovia 8:22-29; Izaiáš 61:1.

02. Úřad Mesiáše jako Proroka.
 5. Mojžišova 18:15-19; Izaiáš 50:4; 
 Jeremiáš 28:9; Ezechiel 33:32,33; 
 Malachiáš 4:5,6. 

03. Úřad Mesiáše jako Kněze.
 1. Mojžišova 14:18; 
 2. Mojžišova 28:12,29,36-38; Žalmy 110:4; 
 Jeremiáš 33:14-18,22; 
 Zachariáš 6:12,13,15.

04. Úřad Mesiáše jako Krále.
 1. Mojžišova 49:8-12; 
 4. Mojžišova 24:7,8,15-19; 
 2. Samuelova 7:12-16; 1. Kronická 17:11; 
 Žalmy 45:10,14-18; Žalmy 47:2-10; 
 Žalmy 72:7-19; Žalmy 93:1,2; 
 Žalmy 132:17,18; Zachariáš 9:9.

05. Mesiáš se stane Vykupitelem.
 Jób 19:25-27; Izaiáš 41:8-20; 
 Izaiáš 44:1-8,21,24-26; Izaiáš 45:17; 
 Izaiáš 47:4; Izaiáš 52:7-12; Izaiáš 59:18-20; 
 Izaiáš 63:1-6; Jeremiáš 30:3-24; 
 Jeremiáš 33:14-18,22; Sofoniáš 3:9-20; 
 Zachariáš 3:1-10; Zachariáš 10:3-12.

06. Mesiáš se stane Utěšitelem.
 Izaiáš 59:16.

07. Mesiáš se stane Prostředníkem.
 5. Mojžišova 18:15-19; Izaiáš 59:16.

08. Mesiáš se stane Zastáncem.
 Jób 17:3; Jeremiáš 30:21,22.

09. Mesiáš se stane Zachráncem.
 Žalmy 130:7,8; Izaiáš 43:1-13,18-21; 
 Izaiáš 25:9; Izaiáš 30:18; Izaiáš 45:21,22; 
 Izaiáš 49:6; Jeremiáš 23:6; Jeremiáš 33:16.

10. Mesiáš se stane Soudcem.
 Zachariáš 3:1-10.

E. Poslání a služba Mesiáše.

01. Povaha Mesiášovy služby.
 2. Královská 1:6,11,12; Izaiáš 28:15,16; 
 Izaiáš 42:6,7,16; Izaiáš 48:15-17.

02. Místo Mesiášovy služby.
 Izaiáš 8:23; Izaiáš 41:25; Hozeáš 11:1.

03. Pokoušení Mesiáše.
 Žalmy 91:11,12.

04. Vítězství Mesiáše nad hříchem.
 Hozeáš 13:14; Zachariáš 13:1,2.

05. Zázraky konané Mesiášem.
 Žalmy 146:8; Izaiáš 35:5-10; Izaiáš 29:18.

06. Poslání a povolání Mesiáše.
 Izaiáš 61:1-3.
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07. Nabídka spasení Mesiášem.
 Žalmy 85:10; Izaiáš 55:1,2,6.

08. Spravedlnost Mesiáše.
 1. Mojžišova 3:21; Žalmy 40:10,11; 
 Žalmy 45:7,8; Žalmy 85:11-14; Izaiáš 32:1,2; 
 Izaiáš 46:13; Izaiáš 59:16,17; 
 Jeremiáš 33:14-18,22.

09. Počestnost Mesiáše.
 2. Samuelova 23:1-4; Žalmy 45:4,5; 
 Žalmy 112:4; Izaiáš 16:5.

10. Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
 1. Mojžišova 12:3; 1. Mojžišova 26:3-5; 
 5. Mojžišova 33:3; 
 Žalmy 2:8; Žalmy 22:24-32; Žalmy 46:11; 
 Žalmy 72:7-19; Žalmy 98:1-3; 
 Žalmy 102:14-23; 
 Izaiáš 11:10-12; Izaiáš 19:23-25; 
 Izaiáš 24:13-16; Izaiáš 42:2-4; 
 Izaiáš 45:22-25; Izaiáš 49:6; Izaiáš 51:1-23; 
 Izaiáš 52:15; Izaiáš 55:4,5; Izaiáš 56:6-8; 
 Izaiáš 60:1-5; Izaiáš 61:10,11; 
 Izaiáš 62:1-3,10-12; Izaiáš 65:1,2; 
 Izaiáš 66:10-13,15-24; Jeremiáš 4:2; 
 Jeremiáš 10:7; Jeremiáš 16:19; 
 Ámos 9:11-15; Micheáš 4:1-4; 
 Haggeus 2:7-10; Zachariáš 2:1-13; 
 Zachariáš 8:1-23; 
 Zachariáš 14:1-21; Malachiáš 1:11.

11. Mesiáš se stane dárcem věčného  života.
 Jób 19:25; Žalmy 103:4; Izaiáš 25:8; 
 Izaiáš 55:3; Hozeáš 13:14; 
 Ezechiel 37:11-14; Zachariáš 2:1-13.

12. Mesiáš naplňuje Boží zákon.
 5. Mojžišova 11:18-20; 
 2. Samuelova 22:20-25; Žalmy 1:1-6; 

 Žalmy 40:7; Žalmy 119:97-103; Izaiáš 42:2-4.

13. Bůh potvrzuje službu Mesiáše.
 Žalmy 20:5-7; Žalmy 89:23,28-30; 
 Izaiáš 42:1.

14. Mesiáš se stane přemožitelem smrti a 
temnoty.
 Žalmy 49:16; Žalmy 86:12,13; Žalmy 110:1; 
 Hozeáš 13:14.

15. Mesiáš přinese radostnou zvěst.
 Žalmy 96:1-3; Izaiáš 9:1-3; Izaiáš 41:26,27; 
 Izaiáš 52:7-12; Izaiáš 61:1-3; 
 Ezechiel 33:32,33.

16. Mesiáš požehná svému lidu.
 Žalmy 21:7,8; Žalmy 45:10,14-16; 
 Žalmy 132:13-16; Izaiáš 4:2; Joel 2:18-27.

17. Mesiáš vybuduje chrám Bohu.
 1. Kronická 17:12; Žalmy 118:22-24; 
 Izaiáš 66:1; Jeremiáš 31:1-9; 
 Ezechiel 37:26-28; Zachariáš 1:16,17; 
 Zachariáš 6:12,13,15.

18. Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
 2. Mojžišova 25:8,9; 2. Mojžišova 29:45,46; 
 3. Mojžišova 26:11,12; Žalmy 46:5-12; 
 Izaiáš 12:1-6; Ezechiel 37:21-28; 
 Sofoniáš 3:9-20; Zachariáš 2:1-13.

19. Mesiáš se stane utěšitelem.
 Izaiáš 51:3; Izaiáš 52:9; Izaiáš 66:10-13; 
 Zachariáš 1:16,17.

20. Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
 Izaiáš 49:8-26; Izaiáš 55:3; Izaiáš 59:21; 
 Izaiáš 61:4-9; Izaiáš 62:4-9; 
 Jeremiáš 31:31-34; Jeremiáš 32:37-41; 
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 Jeremiáš 50:4-7,19,20; Ezechiel 16:60-63; 
 Ezechiel 37:21-28; Hozeáš 2:15-23; 
 Ámos 9:11-15.

21. Mesiáš bude odpouštět hříchy.
 Žalmy 103:3,12; Izaiáš 55:7; Jeremiáš 33:6-13; 
 Joel 3:21; Micheáš 7:15-20.

22. Práce Mesiáše bude požehnána.
 1. Mojžišova 22:17,18; 1. Mojžišova 28:14; 
 Žalmy 89:25; Izaiáš 40:9-11; Izaiáš 49:4; 
 Izaiáš 53:10-12; Izaiáš 55:10,11; 
 Izaiáš 62:10-12; Ezechiel 17:22-24; 
 Ámos 8:11.

23. Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
 Žalmy 51:19; Izaiáš 57:15-19; 
 Ezechiel 11:17-20; Hozeáš 2:15-23; 
 Hozeáš 3:4; 
 Hozeáš 6:1,2; Malachiáš 4:5,6.

24. Mesiáš přinese mír.
 Izaiáš 54:10-13; Izaiáš 57:15-19; 
 Izaiáš 66:10-13; Jeremiáš 28:9; 
 Jeremiáš 33:6-13; Micheáš 5:4; 
 Zachariáš 9:10-12.

25. esiáš bude uctíván a veleben.
 Žalmy 8:2-3; Žalmy 22:23; Žalmy 45:17,18; 
 Žalmy 103:22; Izaiáš 8:13-15; Habakuk 2:4; 
 Zachariáš 11:10,11.

26. Konání Mesiáše vykupitele.
 4. Mojžišova 21:9; Žalmy 53:7; Žalmy 89:20; 
 Žalmy 95:7-11; Žalmy 103:4; 
 Žalmy 107:1-3; Žalmy 130:7,8; 
 Žalmy 147:3,6; Izaiáš 40:1-5; Izaiáš 49:6; 
 Izaiáš 63:7-9; Ezechiel 34:11-15,22-31; 
 Daniel 9:24.

27. Vložení nového srdce a nového ducha.
 Žalmy 51:19; Žalmy 103:5; Ezechiel 11:17-20; 
 Ezechiel 36:26,27; Ezechiel 37:9,10,14; 
 Ezechiel 39:29; Joel 2:28,29.

F. Utrpení a smrt Mesiáše.

01. Je prorokována smrt Mesiáše.
 Žalmy 16:8-11; Žalmy 22:1,2; 
 Žalmy 91:14-16; Daniel 9:25-26; 
 Zachariáš 13:7.

02. Je prorokován příchod Mesiáše do 
Jeruzaléma.
 Žalmy 118:26,27; Zachariáš 9:9.

03. Mesiáš bude zapřen.
 Žalmy 62:4,5; Žalmy 118:22-24; 
 Izaiáš 5:1,2; Izaiáš 8:13-15; 
 Izaiáš 29:10,13,14; Izaiáš 49:4,5,7; 
 Izaiáš 53:3; Izaiáš 65:1,2; 
 Zachariáš 11:8; Zachariáš 12:1-14.

04. Následky zapření Mesiáše.
 Daniel 9:25-27; Zachariáš 11:10,11.

05. Mesiáš bude zrazen.
 Žalmy 41:6-10; Žalmy 55:5,6,13-15; 
 Žalmy 109:8; Izaiáš 29:18; Zachariáš 11:12,13.

06. Mesiáš bude opuštěn.
 Žalmy 88:15-19; Zachariáš 13:7.

07. Obvinění a soud s Mesiášem.
 Žalmy 27:12; Žalmy 35:11,12; 
 Žalmy 41:6-10; Žalmy 109:1-5.

08. Podrobnosti o smrti Mesiáše.
 Žalmy 22:2,3,7-19; Žalmy 34:21; 
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 Izaiáš 53:9; Ámos 8:9; Zachariáš 12:1-14.

09. Oběť a vykoupení Mesiáše.
 Izaiáš 53:4-6,10-12.

10. Ochota Mesiáše zemřít.
 Žalmy 31:5,6; Žalmy 40:8.

11. Utrpení Mesiáše.
 5. Mojžišova 21:23; Žalmy 18:5-7; 
 Žalmy 27:2; Žalmy 31:12-16; Žalmy 35:19; 
 Žalmy 38:13,14,21; Žalmy 40:15; Žalmy 42:8; 
 Žalmy 55:5,6,13-15; Žalmy 69:5,9-10; 
 Žalmy 102:1-12; Žalmy 109:25; Žalmy 110:7; 
 Izaiáš 50:3; Izaiáš 53:1,2; Izaiáš 63:1-6; 
 Plaè 3:30; Zachariáš 11:8.

12. Mesiáš se setká s odporem.
 Žalmy 2:1-3; Žalmy 35:4-6; 
 Žalmy 41:6-10; Žalmy 69:5.

13. Podrobnosti o utrpení Mesiáše.
 2. Mojžišova 12:46; Žalmy 69:20-22,27; 
 Žalmy 88:15-19; Žalmy 129:3; Izaiáš 50:7-9;
 Izaiáš 52:14; Izaiáš 53:1-8; Micheáš 4:14. 

14. Víra v Mesiáše se vytratí.
 Izaiáš 6:9,10; Izaiáš 53:1,2.

G. Zmrtvýchvstání a 
nanebevstoupení  Mesiáše.

01. Je prorokováno zmrtvýchvstání 
Mesiáše.
 Jób 19:25-27; Žalmy 16:8-11; Žalmy 30:4; 
 Žalmy 40:3,4; Žalmy 49:16; Žalmy 71:20; 
 Žalmy 91:14-16; Izaiáš 53:10,11; 
 Jonáš 1;17; Jonáš 2:2-7.

02. Je prorokováno nanebevstoupení  
Mesiáše.
 Žalmy 24:3,7-10; Žalmy 47:2-10; 
 Žalmy 68:19.

03. Je prorokováno velebení Mesiáše.
 Žalmy 91:14-16; Žalmy 110:7; Izaiáš 52:13; 
 Ezechiel 21:26,27. 

04. Mesiáš vyleje svého Ducha.
 Žalmy 68:19; Príslovia 1:23; 
 Izaiáš 32:15-18; Izaiáš 44:3-4; 
 Ezechiel 36:8-38; Ezechiel 39:29; 
 Joel 2:28,29; Zachariáš 12:10.

05. Mesiáš ponese hodně ovoce.
 Žalmy 1:3; Izaiáš 60:21; 
 Izaiáš 61:11; Hozeáš 14:4-8. 

06. Příbytek Ducha svatého.
 Izaiáš 57:15-19; Jeremiáš 31:33; 
 Ezechiel 11:19; Ezechiel 36:26,27; 
 Ezechiel 37:9,10.

H. Budoucnost Mesiáše.

01. Je prorokován návrat Mesiáše.
 Žalmy 50:3-6; Žalmy 96:13; Izaiáš 25:6-12; 
 Izaiáš 65:17-25; Izaiáš 66:15,16; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3; 
 Zachariáš 12:1-14; Zachariáš 14:1-21.

02. Budoucí soud vedený Mesiášem.
 1. Samuelova 2:10; Žalmy 2:4-6,9-12; 
 Žalmy 50:2-6; Žalmy 68:1-5; 
 Žalmy 75:8,9; Žalmy 96:7-13; Žalmy 97:1-6; 
 Žalmy 98:4-9; Žalmy 110:1,2,5,6; 
 Žalmy 149:6-9; Izaiáš 2:4; Izaiáš 11:4,5; 
 Izaiáš 24:18-23; Izaiáš 26:19-21; 
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 Izaiáš 27:1-3,6,12,13; Izaiáš 51:5,6; 
 Izaiáš 59:18-20; Izaiáš 63:1-6; 
 Izaiáš 66:15-24; Ezechiel 38:16-23; 
 Daniel 12:1,2; Joel 2:1-17,30-32; 
 Joel 3:1-21; Zachariáš 11:9; Zachariáš 13:8,9; 
 Malachiáš 3:2-5,16-18; Malachiáš 4:1-4.

03. Příchod království Mesiáše.
 1. Mojžišova 49:8-12; 
 4. Mojžišova 24:7,8,15-19; 
 1. Samuelova 2:10; 2. Samuelova 7:12-16; 
 1. Kronická 17:14; Žalmy 2:4-6,8-12; 
 Žalmy 22:24-32; Žalmy 45:8,9,17,18; 
 Žalmy 46:5-12; Žalmy 47:2-9; Žalmy 50:2-6; 
 Žalmy 53:7; Žalmy 65:3.
 Žalmy 67:2-7; Žalmy 68:1-5; Žalmy 72:7-19; 
 Žalmy 85:11-14; Žalmy 86:9; 
 Žalmy 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Žalmy 96:7-13; Žalmy 97:1-6; 
 Žalmy 98:4-9; Žalmy 99:1-5; 
 Žalmy 102:14-23; Žalmy 107:1-3; 
 Žalmy 110:1-3,5,6; Žalmy 130:7,8; 
 Žalmy 132:11-18; Žalmy 138:4,5;  
 Žalmy 145:10-13; Žalmy 147:2,13,14,20; 
 Žalmy 149:1-5; Izaiáš 2:2-5; Izaiáš 4:2,6; 
 Izaiáš 6:1-4; Izaiáš 10:20-22; Izaiáš 11:4-12; 
 Izaiáš 12:1-6; Izaiáš 14:1-3; Izaiáš 16:5; 
 Izaiáš 17:7; Izaiáš 19:23-25; 
 Izaiáš 24:13-16,18-23; Izaiáš 25:6-12; 
 Izaiáš 26:1-4; Izaiáš 27:1-3,6,12,13; 
 Izaiáš 29:22-24; Izaiáš 30:18-33; 
 Izaiáš 32:1,2,15-18; Izaiáš 33:17-24; 
 Izaiáš 35:5-10; Izaiáš 40:1-5,9-11; 
 Izaiáš 41:8-20; Izaiáš 42:2-4,6,7,16; 
 Izaiáš 43:1-13,18-21; Izaiáš 44:1-8,21-24,26; 
 Izaiáš 45:17,18,22-25; Izaiáš 46:3,4,13; 
 Izaiáš 49:6-26; Izaiáš 51:1-23; Izaiáš 52:7-12; 
 Izaiáš 54:1-17; Izaiáš 55:12,13; Izaiáš 56:6-8; 
 Izaiáš 59:18-21; Izaiáš 60:1-21; 
 Izaiáš 61:4-11; Izaiáš 62:1-12; 

 Izaiáš 63:7-9; Izaiáš 65:17-25; 
 Izaiáš 66:15-24; Jeremiáš 3:14-19; 
 Jeremiáš 12:15; Jeremiáš 15:19-21; 
 Jeremiáš 16:14,15,19; Jeremiáš 23:3-8; 
 Jeremiáš 24:6,7; Jeremiáš 29:14; 
 Jeremiáš 30:3-24; Jeremiáš 31:1-9,31-34; 
 Jeremiáš 32:37-41; Jeremiáš 33:6-13; 
 Jeremiáš 50:4-7,19,20; Ezechiel 11:17-20; 
 Ezechiel 20:34-42; Ezechiel 34:11-31; 
 Ezechiel 36:8-38; Ezechiel 37:1-14,21-28; 
 Ezechiel 38:23; Ezechiel 39:6-8,21-29; 
 Ezechiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 
 Hozeáš 1:10,11; Hozeáš 2:15-23; Hozeáš 3:5; 
 Hozeáš 6:1-3; Hozeáš 13:14; Hozeáš 14:4-8; 
 Joel 2:18-27; Joel 3:1-21; Ámos 9:11-15; 
 Obadiáš 1:17-21; Micheáš 2:12,13; 
 Micheáš 4:1-4,7; Micheáš 5:2,3; 
 Micheáš 7:15-20; Habakuk 2:14; 
 Sofoniáš 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Zachariáš 1:16,17; 
 Zachariáš 2:1-13; Zachariáš 3:1-10; 
 Zachariáš 6:12,13,15; Zachariáš 8:1-23; 
 Zachariáš 9:10-12; Zachariáš 10:3-12; 
 Zachariáš 12:1-14; Zachariáš 13:1-2,8,9; 
 Zachariáš 14:1-21; Malachiáš 1:11; 
 Malachiáš 3:2-5,16-18; Malachiáš 4:1-4. 

04. Trůn Mesiáše.
 Žalmy 45:7; Izaiáš 9:5,6.

05. Budoucí sláva a moc Mesiáše.
 Žalmy 46:5-12; Žalmy 61:7,8; 
 Žalmy 72:7-19; Žalmy 95:1-3; 
 Žalmy 102:14-23; Izaiáš 25:6-12; 
 Izaiáš 60:8-21; Izaiáš 65:17-25.

06. Přímluva Mesiáše.
 Izaiáš 53:12,; Izaiáš 59:16.
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07. Mesiáš bude sedět po pravici Boží.
 Žalmy 80:15,16,18; Žalmy 110:1-2.

08. Mesiáš bude žít životem věčným.
 Žalmy 61:7,8.

09. Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
 Žalmy 91:13; Izaiáš 4:3; Izaiáš 10:20-22; 
 Izaiáš 14:1-3; Izaiáš 17:7; Izaiáš 27:1-3,6,12,13; 
 Izaiáš 33:17-24; Izaiáš 35:5-10;
 Izaiáš 41:8-20; Izaiáš 43:1-13,18-21; 
 Izaiáš 45:22-25; Izaiáš 46:3,4,13; 
 Izaiáš 49:8-26; Izaiáš 52:7-12; Izaiáš 54:1-17; 
 Izaiáš 56:6-8; Izaiáš 57:15-18; Izaiáš 59:21; 
 Izaiáš 60:6-21; Izaiáš 61;4-9,10,11; 
 Izaiáš 62:1-12; Izaiáš 65:8-10; 
 Izaiáš 66:15-24; Jeremiáš 3:14-19; 
 Jeremiáš 12:15; Jeremiáš 15:19-21; 
 Jeremiáš 16:14,15,19; Jeremiáš 23:3,4,7,8; 
 Jeremiáš 24:6,7; Jeremiáš 29:14; 
 Jeremiáš 30:3-24; Jeremiáš 32:37-41; 
 Jeremiáš 33:6-18,22; Ezechiel 20:34-42; 
 Ezechiel 34:11-31; Ezechiel 36:8-38; 
 Ezechiel 37:1-14; Ezechiel 39:6-8,21-29; 
 Daniel 9:27; Hozeáš 1:10,11; Hozeáš 2:15-23; 
 Hozeáš 3:4; Ámos 9:11-15; Obadiáš 1:17-21; 
 Micheáš 2:12,13; Micheáš 4:1-4,7; 
 Micheáš 7:15-20; Sofoniáš 3:9-20; 
 Haggeus 2:7-10; Zachariáš 1:16,17; 
 Zachariáš 2:1-13; 
 Zachariáš 3:1-10; Zachariáš 8:1-23; 
 Zachariáš 9:10-12; Zachariáš 10:3-12; 
 Zachariáš 12:1-14; Zachariáš 13:8,9; 
 Zachariáš 14:1-21; Malachiáš 4:1-4.

10. Proroctví věčného Království míru.
 Izaiáš 9:6; Izaiáš 11:6-9; 
 Ezechiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Hozeáš 2:15-23; 
 Joel 3:1-21.

11. Mesiáš bude veleben.
 Izaiáš 4:2; Izaiáš 43:21; Izaiáš 44:23; 
 Izaiáš 49:3; Izaiáš 60:21; Izaiáš 61:3; 
 Daniel 7:13,14.

I. Mesiáš v obětech a 
skutcích.

01. Zápalné oběti a oběti masa představují 
konání Mesiáše – libá vůně.
  3. Mojžišova 1:5,13; 3. Mojžišova 2:1,2.

02. Zápalné oběti ukazují na konání 
Mesiáše – dobrovolná oběť.
 3. Mojžišova 7:16.

03. Zápalné oběti představují konání 
Mesiáše – oběť bez vady – zápalná oběť 
ustavičná.
 3. Mojžišova 22:17-21; 4. Mojžišova 28:3,4.

04. Oběti pokojné a oběť chvály představují 
konání Mesiáše.
 3. Mojžišova 3:1-5,16; Žalmy 51:17.

05. Oběť za hřích představuje konání 
Mesiáše.
 3. Mojžišova 4:3-12; 3. Mojžišova 4:27-29.

06. Den smíření představuje konání 
Mesiáše.
 3. Mojžišova 16:1-31; 3. Mojžišova 17:11.

07. Oběť červenohnědé krávy představuje 
konání Mesiáše.
 4. Mojžišova 19:2,3,9.
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08. Oslava hodu beránka představuje 
konání Mesiáše.
 2. Mojžišova 12:5-14, 22-24.

09. Jedení nekvašených chlebů představuje 
konání Mesiáše.
 3. Mojžišova 23:6-8.

10. Podávání snopku prvního zrna 
představuje zmrtvýchvstání Mesiáše.
 3. Mojžišova 23:9-14.

11. Přinášení prvotin raných plodů 50 dnů 
po oslavě hodu beránka představuje vylití 
Ducha svatého.
    3. Mojžišova 23:15-21.

12. Svátek stánků představuje konání 
Mesiáše.
    3. Mojžišova 23:33-43.   
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Další verše v Písmu svatém se vztahují
k příchodu Království Mesiáše.
S prvním příchodem Mesiáše
se vznik Království přiblížil, ale plně se
realizuje až s jeho druhým příchodem.
Níže uvedené verše se vztahují ke Království.
Abychom ušetřili místo, rozhodli jsme se 
neuvádět
všechny související verše, ale pomocí číselného 
kódu
odkazujeme na skupiny veršů uvedené níže.
Jsou to kódy #1, #2, #3, #4, #5, #6 a #7.

Příchod Království Mesiáše v onen den:

#1 Velikost, bohatýrská síla a skvělost
Království Mesiáše.
 1. Mojžišova 49:10; 4. Mojžišova 24:17-19; 
 1. Samuelova 2:10; 2. Samuelova  7:12-16; 
 Žalmy 2:6-12; Žalmy 8:2-3; 
 Žalmy 21:5; Žalmy 45; Žalmy 46:6-12; 
 Žalmy 47:3,4,8-10; Žalmy 48:2-4,9-15;
 Žalmy 50:2-6; Žalmy 61:7,8;
 Žalmy 66:1-5; Žalmy 67:2-8; 
 Žalmy 68:1-5; Žalmy 72:6-20; 
 Žalmy 85:2-4,10-14; Žalmy 86:9; 
 Žalmy 89:1-5,26-29,36,37; Žalmy 93:1; 
 Žalmy 95:3-7; Žalmy 96:1-13; Žalmy 97:1,6; 
 Žalmy 98:1-9; Žalmy 99:1-4; Žalmy 110:1-6; 
 Žalmy 130:7,8; Žalmy 132:11-14; 
 Žalmy 138:4,5; Žalmy 145:10-13; 
 Žalmy 149:1-9; Izaiáš 2:10-22; Izaiáš 9:5,6; 
 Izaiáš 11:2-10; Izaiáš 16:5; Izaiáš 24:19-23; 
 Izaiáš 26:1-4; Izaiáš 32:1-5,13-20; 
 Izaiáš 33:17-24; Izaiáš 35:1-10; 
 Izaiáš 40:5,9-11; Izaiáš 41:18-20; 
 Izaiáš 42:4,13,16; Izaiáš 49:7; 
 Izaiáš 52:1-3,10,13; Izaiáš 63:1-6; 
 Izaiáš 65:13-25; Izaiáš 66:10-17,22-24; 
 Jeremiáš 23:5; 

 
 Ezechiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 
 Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joel 2; 
 Joel 3; Obadiáš 1:17-21; Micheáš 4:13; 
 Habakuk 2:14; Sofoniáš 2:11; 
 Zachariáš 6:12,13; Zachariáš 9:9-12; 
 Zachariáš 10:11,12; Zachariáš 14:9; 
 Malachiáš 4:1-6; Matouš 6:10; 
 Matouš 19:28; Matouš 28:18; 
 Lukáš 1:32,33; Lukáš 22:29; Jan 17:24; 
 Jan 18:36; Skutky Apoštolů 1:6,7; 
 Římanům 8:19-23; Římanům 14:17; 1 
 Korintským 15:24,25; Efezským 1:10,20; 
 Filipským 2:9; 1 Tesalonickým 2:12; 1 
 Timoteovi 6:15; Židům 1:8; 
 Židům 2:5-9; 1 Petrův 1:3-5; 
 Zjevení Janovo 6:2; Zjevení Janovo 11:15; 
 Zjevení Janovo 12:10; Zjevení Janovo 19:15,16; 
 Zjevení Janovo 20:1-6.  

#2 Přestoupení a zvolení Izraele.
 3. Mojžišova 26:40-45; 
 5. Mojžišova 4:29-31; 
 5. Mojžišova 30:1-10; 
 5. Mojžišova 33:28,29; Žalmy 47:5; 
 Žalmy 69:36,37; Žalmy 85:9-14;  
 Žalmy 102:14,17,18,22; Žalmy 106:5; 
 Žalmy 121; Žalmy 126; Žalmy 130:7,8; 
 Izaiáš 4:2-6; Izaiáš 12:1-6; Izaiáš 14:1-3; 
 Izaiáš 26:1-4; Izaiáš 27:6; Izaiáš 29:18-24; 
 Izaiáš 30:18-26; Izaiáš 40:1,2; 
 Izaiáš 41:8-20; Izaiáš 44:1-8,21-24,26;  
 Izaiáš 45:17,18,22-25; Izaiáš 46:13;  
 Izaiáš 49:6-26; Izaiáš 51; 
 Izaiáš 54:1-14,17; Izaiáš 55:1-3; 
 Izaiáš 59:16-21; Izaiáš 60:10,15-18,21,22; 
 Izaiáš 61:1-11; Izaiáš 62; 
 Izaiáš 65:8-10; Jeremiáš 3:14-16, 18,19;
 Jeremiáš 23:4-6; Jeremiáš 30:18-24; 
 Jeremiáš 31:1-7,16-40; 
 Jeremiáš 32:38-44; Jeremiáš 33:6-22,26; 
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 Jeremiáš 50:4-7,20; Ezechiel 16:60-63; 
 Ezechiel 34:20-31; 
 Ezechiel 36:8-15,26-38; Ezechiel 37:1-28; 
 Hozeáš 1:7,11; Hozeáš 2:14-23; Hozeáš 3:5; 
 Hozeáš 14:5,6; Ámos 9:11-15; Micheáš 4:7; 
 Micheáš 5:2-15; Micheáš 7:14-20; 
 Sofoniáš 3:11-19; Zachariáš 1:12-17; 
 Zachariáš 2:1-5,10,12,13; Zachariáš 3:10;  
 Zachariáš 8:3-7,9-19; 
 Zachariáš 9:10-17; Zachariáš 10:3-7; 
 Zachariáš 12:1-14; Zachariáš 13:1,2,8,9; 
 Zachariáš 14:1-21; Malachiáš 3:1-6,11,12,16-18;
 Skutky Apoštolů 15:16-18; 
 Římanům 9:27,28; Římanům 11:1-36; 
 Galatským 3:17; 
 Židům 8:6-12; Židům 10:16,17;                         

#3 Návrat Izraele.
 5. Mojžišova 30:3-5; Žalmy 14:7; 
 Žalmy 53:7; Žalmy 106:47; Žalmy 107:2,3; 
 Žalmy 147:2; Izaiáš 10:20-22; Izaiáš 11:11-16; 
 Izaiáš 27:12,13; Izaiáš 35:8-10; Izaiáš 43:5,6; 
 Izaiáš 49:6,12,22; Izaiáš 51:11; 
 Izaiáš 52:8-10; Izaiáš 54:7; Izaiáš 56:8; 
 Izaiáš 60:3-11; Izaiáš 66:20-21; 
 Jeremiáš 3:18,19; Jeremiáš 12:15; 
 Jeremiáš 15:19-21; Jeremiáš 16:14,15; 
 Jeremiáš 23:3,7,8; Jeremiáš 30:3,10,11,17; 
 Jeremiáš 31:8-14,17; Jeremiáš 32:37; 
 Jeremiáš 46:27-28; Jeremiáš 50:19; 
 Ezechiel 11:17-20; Ezechiel 20:34-44; 
 Ezechiel 28:24-26; Ezechiel 34:11-14; 
 Ezechiel 36:24-27; Ezechiel 37:21; 
 Ezechiel 39:25-29; Hozeáš 1:11; 
 Hozeáš 14:7-8; Micheáš 2:12,13; Micheáš 4:6; 
 Sofoniáš 3:18-20; Zachariáš 1:17; 
 Zachariáš 8:7,8; Zachariáš 10:8-10; 
 Jan 11:52; Efezským 1:10.

#4 Přijdou i Nežidé.
 1. Mojžišova 26:4; 5. Mojžišova 32:43; 
 Žalmy 22:28-32; Žalmy 72:11,17; Žalmy 86:9; 
 Žalmy 96:10; Žalmy 102:16-23; Žalmy 117:1; 
 Izaiáš 2:2-6; Izaiáš 5:26; Izaiáš 11:10,12; 
 Izaiáš 19:16-25; Izaiáš 25:6-12; Izaiáš 26:2; 
 Izaiáš 43:9; Izaiáš 51:5; Izaiáš 55:5; 
 Izaiáš 56:6-7; Izaiáš 60:3-7, 10-14; 
 Izaiáš 62:10; Izaiáš 66:18-23; Jeremiáš 3:17; 
 Jeremiáš 4:2; Jeremiáš 10:6,7; Jeremiáš 16:19; 
 Daniel 7:18,25-27; Micheáš 4:1-4; 
 Haggeus 2:6,7;  Zachariáš 2:11;  
 Sofoniáš 3:8-10; 
 Zachariáš 8:3,20-23; Zachariáš 14:16-19; 
 Maleach 1:11; Marek 11:17; Jan 10:16; 
 Římanům 3:29; Římanům 15:9-12; 
 Galatským 3:8; Efezským 2:11-13; 
 Židům 2:11-13; 
 Židům 12:23; Zjevení Janovo 7:9-12; 
 Zjevení Janovo 15:4; 
 Zjevení Janovo 21:24-26; 
 Zjevení Janovo 22:2.

#5 Návrat Mesiáše a jeho zmrtvýchvstání.
 Žalmy 68:22,23; Žalmy 71:20; 
 Žalmy 126:5,6; Izaiáš 25:8; Izaiáš 26:19; 
 Hozeáš 13:14; Daniel 12:13; Matouš 22:32; 
 Matouš 24:27-51; Matouš 26:64; 
 Marek 13:24-37; Lukáš 12:37; 
 Lukáš 14:13-15; Lukáš 20:34-37; 
 Lukáš 21:22-36; Lukáš 22:29; Lukáš 23:43; 
 Jan 3:21; Jan 5:28,29; 
 Jan 6:39,40; Jan 8:51; 
 Jan 11:25,26; Jan 12:25,26; Jan 14:2,3; 
 Jan 17:24; 
 Skutky Apoštolů 2:6-8; 
 Skutky Apoštolů 23:6-8; 
 Skutky Apoštolů 26:6-8; Římanům 8:17,24; 
 1 Korintským 6:14; 1 Korintským 15:1-58; 
 2 Korintským 4:14,17; Efezským 1:10; 
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 Filipským 2:10,11; Filipským 3:20,21; 
 Koloským 3:4; 1 Tesalonickým 1:10; 
 1 Tesalonickým 4:14-17; 
 2 Tesalonickým 1:7-10; 
 2 Tesalonickým 2:7,8; 
 2 Timoteovi 2:11,12,18; 2 Timoteovi 4:8; 
 Židům 1:13; Židům 11:13,35; 
 1 Petrův 1:4-9; 1 Petrův 4:13; 1 Petrův 5:4; 
 2 Petrův 1:11; 1 Janův 3:2; Judův 1:14; 
 Zjevení Janovo 1:6,7; 
 Zjevení Janovo 2:26,27; 
 Zjevení Janovo 3:21; 
 Zjevení Janovo 5:1-14; 
 Zjevení Janovo 7:3,4; Zjevení Janovo 10:7; 
 Zjevení Janovo 11:15; Zjevení Janovo 12:10; 
 Zjevení Janovo 15:3,4; Zjevení Janovo 20:1-6. 

#6 Soudný den.
 1. Mojžišova 18:25; Žalmy 1:4; Žalmy 9:8; 
 Žalmy 68:1-5; Žalmy 73:20; Žalmy 96:11-13; 
 Žalmy 98:9; Žalmy 122:5; Kazatel 12:14; 
 Izaiáš 5:30; Izaiáš 13:1-22; 
 Izaiáš 30:8,27-30; Izaiáš 34:1-4; 
 Izaiáš 66:15,16; Daniel 7:9,10; Daniel 12:1,2; 
 Joel 2:1,10,11,30-32; 
 Joel 3:12-16; Micheáš 1:3,4; Náhum 1:5,6; 
 Sofoniáš 1:14-18; Malachiáš 3:5,16-18; 
 Matouš 8:11,12; Matouš 10:28; 
 Matouš 11:21-24; Matouš 12:36,41,42; 
 Matouš 13:40-43; Matouš 19:28; 
 Matouš 24:50,51; Matouš 25:21,23,31-46; 
 Marek 9:43-48; Lukáš 10:12-14; Lukáš 19:27; 
 Lukáš 20:35,36; Lukáš 22:30; 
 Jan 5:24-29; Jan 12:31,32; 
 Skutky Apoštolů 10:42; 
 Skutky Apoštolů 17:31; 
 Skutky Apoštolů 24:15; Římanům 2:5-16; 
 Římanům 14:10-12; 1 Korintským 3:12-15; 
 1 Korintským 4:5; 1 Korintským 6:1-3; 
 2 Korintským 5:10; Koloským 3:6; 

 2 Timoteovi 4:1; Židům 6:2; 
 2 Petrův 2:9; 2 Petrův 3:7; 1 Janův 4:17; 
 Judův 1:6,13-15; Zjevení Janovo 2:11; 
 Zjevení Janovo 3:4,5; Zjevení Janovo 6:12-17; 
 Zjevení Janovo 11:18,19; 
 Zjevení Janovo 14:1-11; 
 Zjevení Janovo 17:14-16; Zjevení Janovo 19; 
 Zjevení Janovo 20:10-15;  

#7 Nové nebe a nová zem.
 Žalmy 48:8; Izaiáš 60:18-20; 
 Izaiáš 65:17-19; Izaiáš 66:22-24; 
 Matouš 8:11; Matouš 24:35; 
 1 Korintským 15:24,25; Galatským 4:26; 
 Židům 10:12,13; Židům 11:10; 
 Židům 12:22-28; 2 Petrův 3:7-13; 
 Zjevení Janovo 3:12,21; Zjevení Janovo 16:20; 
 Zjevení Janovo 21, 22. 
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C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.

1. MOJŽIŠOVA 3:15 Nad to, 
nepřátelství položím mezi tebou a mezi 
ženou, i mezi semenem tvým a semenem 
jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš 
jemu patu.

4. MOJŽIŠOVA 21:8 I řekl Hospodin 
Mojžíšovi: Udělej sobě hada podobného 
těm ohnivým, a vyzdvihni jej na sochu; a 
každý ušťknutý, když pohledí na něj, živ 
bude.

9 I udělal Mojžíš hada měděného, a vyzdvihl 
jej na sochu; a stalo se, když ušťkl had 
někoho, a on vzhlédl na hada měděného, že 
zůstal živ.

IZAIÁŠ 53:10 Taktě se líbilo Hospodinu 
jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši 
svou v oběť za hřích,viděl símě své, byl 
dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, 
skrze něho šťastně konáno bylo.

MATOUŠ 27:50 Ježíš pak opět volaje hlasem 
velikým, vypustil duši.

51 A aj, opona chrámová roztrhla se na dvé, 
od vrchu až dolů, a země se třásla a skálé se 
pukalo,

MATOUŠ 28:5 I odpověděv anděl, řekl 
ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše 
ukřižovaného hledáte.

6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož 
předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež 
ležel Pán.

LUKÁŠ 2:10 Tedy řekl jim anděl: 
Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost 
velikou, kteráž bude všemu lidu.

11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest 
Kristus Pán, v městě Davidově.

JAN 3:14 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na 
poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka,

GALATSKÝM 3:19 Což pak Zákon? 
Pro přestupování ustanoven jest, dokudž by 
nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, 
způsobený skrze anděly v ruce prostředníka.

GALATSKÝM 4:4 Ale když přišla 
plnost času, poslal Bůh Syna svého 
učiněného z ženy, učiněného pod Zákonem,

5 Aby ty, kteříž pod Zákonem byli, vykoupil, 
abychom právo synů přijali.

ŽIDŮM 2:14 Poněvadž tedy dítky 
účastnost mají těla a krve, i on též podobně 
účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil 
toho, kterýž má vládařství smrti, to jest 
ďábla,

ZJEVENÍ JANOVO 12:9 I svržen jest drak 
ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a 
satanáš, kterýž svodí všecken okršlek světa; 
svržen jest, pravím, na zem, i andělé jeho s 
ním svrženi jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 20:10 A ďábel, kterýž 
je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, 
kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť 
mučeni dnem i nocí na věky věků.

Viz také: 4. Mojžišova 21:6,7; Marek 16:18; Lukáš 10:19; Skutky 
Apoštolů 28:3-6.
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E09 Počestnost Mesiáše.

1. MOJŽIŠOVA 3:21 I zdělal 
Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho 
oděv kožený, a přioděl je.

1. MOJŽIŠOVA 3:7 Tedy otevříny 
jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; 
i navázali lístí fíkového a nadělali sobě 
věníků.

IZAIÁŠ 61:10 Velice se budu radovati v 
Hospodinu, a plésati bude duše má v Bohu 
mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, 
a pláštěm spravedlnosti přioděl mne jako 
ženicha, kterýž se strojí ozdobně, a jako 
nevěstu okrašlující se ozdobami svými.

ZJEVENÍ JANOVO 4:4 A okolo toho trůnu 
bylo stolic čtyřmecítma, a na těch stolicích 
viděl jsem čtyřmecítma starců sedících, 
oblečených v roucha bílá. A měli na hlavách 
svých koruny zlaté.

ZJEVENÍ JANOVO 7:9 Potom pohleděl 
jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný 
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení 
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před 
obličejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé 
roucho, a palmy v rukou jejich.

10 A volali hlasem velikým, řkouce: Spasení 
jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od 
Beránka.

11 A všickni andělé stáli okolo trůnu a starců a 
čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své 
a klaněli se Bohu,

12 Řkouce: Amen. Požehnání, a sláva, a 
moudrost, a díků činění, a čest, a moc, i síla 
Bohu našemu na věky věků. Amen.

13 I promluvil ke mně jeden z těch starců, a 

řekl mi: Kdo jsou tito, kteříž oblečeni jsou v 
bílé roucho? A odkud přišli?

14 I řekl jsem jemu: Pane, ty víš. I řekl mi: 
To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení, 
a umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi 
Beránkově.

ZJEVENÍ JANOVO 21:2 A já Jan viděl jsem 
město svaté, Jeruzalém nový, sstupující 
od Boha s nebe, připravený jako nevěstu 
okrášlenou muži svému.

Viz také: Žalmy 132:9,16; Izaiáš 52:1; Ezechiel 16:8-18.

A01 Mesiáš je potomkem Abraháma.

1. MOJŽIŠOVA 9:26 Řekl také: 
Požehnaný Hospodin, Bůh Semův, a 
buď Kanán služebníkem jejich.

27 Rozšiřiž Bůh milostivě Jáfeta, aby bydlil 
v stáncích Semových, a buď Kanán 
služebníkem jejich.

LUKÁŠ 3:23 Ježíš pak počínal býti jako ve 
třidcíti letech, jakž domnín byl syn Jozefův, 
kterýž byl syn Heli,

LUKÁŠ 3:24-33
LUKÁŠ 3:34 Kterýž byl Izákův, kterýž 

byl Abrahamův, kterýž byl Táre, kterýž byl 
Náchorův,

35 Kterýž byl Sáruchův, kterýž byl Ragaův, 
kterýž byl Fálekův, kterýž byl Heberův, 
kterýž byl Sále,

36 Kterýž byl Kainanův, kterýž byl Arfaxadův, 
kterýž byl Semův, kterýž byl Noé, kterýž byl 
Lámechův,

   
Viz také: Izaiáš 11:10; Římanům 9:5; Římanům 15:12; Efezským 

2:19; Efezským 3:6.
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

1. MOJŽIŠOVA 12:3 Požehnám také 
dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě 
zlořečiti budu; ano požehnány budou v 
tobě všecky čeledi země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:25 Vy jste 
synové proroků a synové úmluvy, kterouž 
učinil Bůh s otci našimi, řka k Abrahamovi: 
V semeni tvém požehnány budou všecky 
čeledi země.

26 Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého 
Ježíše, poslal ho dobrořečícího vám, aby 
se jeden každý z vás odvrátil od nepravostí 
svých.

Viz také: Žalmy 72:17; Římanům 4:11; Galatským 3:8,16,28; 
Koloským 3:11; Zjevení Janovo 7:9.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.

1. MOJŽIŠOVA 14:18 Melchisedech 
také král Sálem, vynesl chléb a víno; a 
ten byl kněz Boha silného nejvyššího.

MATOUŠ 26:26 A když oni jedli, vzav Ježíš 
chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, 
a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.

27 A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte 
z toho všickni.

28 Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za 
mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.

29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více 
z tohoto plodu vinného kořene, až do 
onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v 
království Otce mého.

ŽIDŮM 6:20 Kdežto předchůdce náš 
pro nás všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu 
Melchisedechova nejvyšším knězem na 
věky.

ŽIDŮM 7:1 Nebo ten Melchisedech byl 
král Sálem, kněz Boha nejvyššího, kterýž 
vyšel v cestu Abrahamovi, navracujícímu se 
od pobití králů, a dal jemu požehnání.

2 Kterémužto Abraham i desátek dal ze 
všeho. Kterýž nejprvé vykládá se král 
spravedlnosti, potom pak i král Sálem, to 
jest král pokoje,

Viz také: Žalmy 110:4; Židům 5:6,10; Židům 7:1-3.

A01 Mesiáš je potomkem Abraháma.

1. MOJŽIŠOVA 17:7 Utvrdím také 
smlouvu svou mezi sebou a tebou, i 
mezi semenem tvým po tobě, po rodech 
jejich, za smlouvu věčnou, totiž abych 
byl Bohem tvým i semene tvého po 
tobě.

8 Nadto dám tobě i semeni tvému po 
tobě zemi, v nížto obýváš pohostinu, 
všecku zemi Kananejskou k vládařství 
věčnému; a budu jejich Bohem.

19 Jemužto řekl Bůh: Nýbrž Sára manželka 
tvá porodí tobě syna, a nazůveš jméno 
jeho Izák; i utvrdím smlouvu svou s ním 
za smlouvu věčnou, i s semenem jeho 
po něm.

21 Ale smlouvu svou utvrdím s Izákem, 
kteréhožť porodí Sára po roce, při tomto 
času.
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1. MOJŽIŠOVAX 21:12 I řekl Bůh 
Abrahamovi: Nestěžuj sobě o dítěti a o 
děvce své; cožkoli řekla tobě Sára, povol 
řeči její, nebo v Izákovi nazváno bude 
tobě símě.

ŘÍMANŮM 9:6 Avšak nemůže zmařeno býti 
slovo Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou z 
Izraele, Izraelští jsou.

7 Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, 
hned také všickni jsou synové, ale v Izákovi 
nazváno bude tvé símě.

8 To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, 
jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové 
Božího zaslíbení, ti se počítají za símě.

9 Nebo toto jest slovo zaslíbení: V týž čas 
přijdu, a Sára bude míti syna.

Viz také: 1. Mojžišova 21:2,3,6; Galatským 4:28-31.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.

1. MOJŽIŠOVA 22:8 Odpověděl 
Abraham: Bůh opatří sobě hovádko k 
oběti zápalné,synu můj. A šli předce oba 
spolu.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

Viz také: Jan 1:36; 1 Petrův 1:19,20; Zjevení Janovo 5:6,12; 
Zjevení Janovo 7:9,13,14.

A01 Mesiáš je potomkem Abraháma.
E22 Práce Mesiáše bude požehnána.

1. MOJŽIŠOVA 22:17 Požehnám velmi 

tobě, a velice rozmnožím símě tvé jako 
hvězdy nebeské, a jako písek, kterýž 
jest na břehu mořském; nadto dědičně 
vládnouti bude símě tvé branami 
nepřátel svých.

18 Ano požehnáni budou v semeni tvém 
všickni národové země, proto že jsi 
uposlechl hlasu mého.

JAN 8:56 Abraham, otec váš, veselil 
se, aby viděl den můj, i viděl, a radoval se.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

23 A staneť se, že každá duše, kteráž by 
neposlouchala toho Proroka, vyhlazena 
bude z lidu mého.

24 Ano i všickni proroci od Samuele a 
potomních, kteřížkoli mluvili, také jsou o 
těchto dnech předzvěstovali.

25 Vy jste synové proroků a synové úmluvy, 
kterouž učinil Bůh s otci našimi, řka k 
Abrahamovi: V semeni tvém požehnány 
budou všecky čeledi země.

26 Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého Ježíše, 
poslal ho dobrořečícího vám, aby se jeden 
každý z vás odvrátil od nepravostí svých.

ŘÍMANŮM 4:17 (Jakož psáno jest: Otcem 
mnohých národů postavil jsem tebe,) 
před obličejem Boha, jemuž uvěřil, kterýž 
obživuje mrtvé a povolává i těch věcí, jichž 
není, jako by byly.

18 Kterýžto Abraham v naději proti naději 
uvěřil, že bude otcem mnohých národů, 
podle toho povědění: Takť bude símě tvé, 
jakožto hvězdy nebeské a jako písek mořský.
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2 KORINTSKÝM 1:20 (Nebo kolikžkoli 
jest zaslíbení Božích, v němť jsou: Jest, a v 
němť také jest Amen,) k slávě Bohu skrze 
nás.

GALATSKÝM 3:16 Abrahamovi pak 
učiněna jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: 
A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale 
jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest 
Kristus.

17 Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha 
stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, 
kterýž po čtyřech stech a po třidcíti letech 
začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v 
nic obrátil.

18 Nebo jestližeť z Zákona pochází dědictví, 
tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi 
skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví.

GALATSKÝM 3:29 A když Kristovi 
jste, tedy símě Abrahamovo jste, a podle 
zaslíbení dědicové.

Viz také: 1. Mojžišova 12:2,3; 1. Mojžišova 13:16; 1. Mojžišova 
15:1,5,6; 1. Mojžišova 17:1,6,7; 1. Mojžišova 18:18; 1. Mojžišova 

22:3,10; 1. Mojžišova 26:4,5; 1. Mojžišova 27:28,29; 1. Mojžišova 
28:3,14; 1. Mojžišova 49:25,26; 5. Mojžišova 1:10; 5. Mojžišova 

28:2; Žalmy 2:8; Žalmy 72:8,9,17; Jeremiáš 7:23; Jeremiáš 33:22; 
Daniel 2:44,45; Lukáš 1:68-75; Efezským 1:3; Zjevení Janovo 

11:15.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

1. MOJŽIŠOVA 26:3 Budiž tedy 
pohostinu v zemi této, a budu s 
tebou, a požehnám tobě; nebo tobě a 
semeni tvému dám všecky země tyto, a 
utvrdím přísahu, kterouž jsem přisáhl 
Abrahamovi, otci tvému.

4 Rozmnožím také símě tvé jako hvězdy 
nebeské, a dám semeni tvému všecky 

země tyto, a požehnáni budou v semeni 
tvém všickni národové země;

ŽIDŮM 6:17 A takž Bůh, chtěje 
dostatečně ukázati dědicům zaslíbení svých 
neproměnitelnost rady své, vložil mezi to 
přísahu,

ŽIDŮM 11:9 Věrou bydlil v zemi 
zaslíbené jako v cizí v staních přebývaje 
s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož 
zaslíbení.

ŽIDŮM 11:13 Podle víry zemřeli ti všickni, 
nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, 
jim i věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou 
hosté a příchozí na zemi.

14 Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně to 
prokazují, že vlasti hledají.

15 A jistě, kdyby se byli na onu rozpomínali, 
z kteréž vyšli, měli dosti času zase se 
navrátiti.

16 Ale oni lepší vlasti žádají, to jest nebeské. 
Protož i sám Bůh nestydí se slouti jejich 
Bohem; nebo jim připravil město.

Viz také: 1. Mojžišova 12:1-3; 1. Mojžišova 13:15-17; 1. Mojžišova 
15:18; 1. Mojžišova 17:8; 1. Mojžišova 22:16-18; Žalmy 32:8; 

Žalmy 39:13; Izaiáš 43:2,5.

A01 Mesiáš je potomkem Abraháma.
B23 Milosrdenství Krále a Mesiáše.
E22 Práce Mesiáše bude požehnána.

1. MOJŽIŠOVA 28:14 A bude símě tvé 
jako prach země; nebo rozmůžeš se k 
západu, i k východu, na půlnoci, i ku 
poledni; nad to požehnány budou v tobě 
všecky čeledi země, a v semeni tvém.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 3:25 Vy jste 
synové proroků a synové úmluvy, kterouž 
učinil Bůh s otci našimi, řka k Abrahamovi: 
V semeni tvém požehnány budou všecky 
čeledi země.

26 Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého 
Ježíše, poslal ho dobrořečícího vám, aby 
se jeden každý z vás odvrátil od nepravostí 
svých.

GALATSKÝM 3:8 Předzvěděvši pak 
Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, 
předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou 
požehnáni všickni národové.

GALATSKÝM 3:16 Abrahamovi pak 
učiněna jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: 
A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale 
jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest 
Kristus.

Viz také: 1. Mojžišova 12:3; 1. Mojžišova 18:17,18; 1. Mojžišova 
22:18; 1. Mojžišova 26:4; Žalmy 72:17.

A02 Mesiáš je potomkem Izraelitů.
D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
H03 Příchod království Mesiáše.

1. MOJŽIŠOVA 49:8 Judo, ty jsi, tebe 
chváliti budou bratří tvoji; ruka tvá 
bude na šíji nepřátel tvých; klaněti se 
budou tobě synové otce tvého.

9 Lvíče Juda, z loupeže, synu můj, vrátil jsi 
se; schýliv se, ležel jako lev a jako lvice; 
kdo zbudí ho?

10 Nebude odjata berla od Judy, ani 
vydavatel zákona od noh jeho, dokudž 
nepřijde Sílo; a k němu se shromáždí 

národové.
11 Uváže k vinnému kmenu osle své, a 

k výbornému kmenu oslátko oslice 
své. Práti bude u víně roucho své, a v 
červeném víně oděv svůj.

12 Červenějších očí bude nad víno, a zubů 
bělejších nad mléko.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

 
MATOUŠ 1:1 Kniha (o) rodu Ježíše Krista 

syna Davidova, syna Abrahamova.
2 Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil 

Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho.
3 Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. 

Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil 
Arama.

4 Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab 
pak zplodil Názona. Názon zplodil 
Salmona.

5 Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil 
Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse.

6 Jesse zplodil Davida krále. David pak král 
zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla 
žena Uriášova.

7 Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám 
zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.

8 Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. 
Jorám zplodil Oziáše.

9 Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak 
zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše.
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10 Ezechiáš pak zplodil Manasesa. A Manases 
zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v 
zajetí Babylonském.

12 A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil 
Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.

13 A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak 
zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora.

14 Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch 
zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.

15 Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil 
Mátana. Mátan zplodil Jákoba.

16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z 
nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.

17 A tak všech rodů od Abrahama až do Davida 
bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí 
Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí 
Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.

ŽIDŮM 7:14 Zjevné jest zajisté, že z 
pokolení Judova pošel Pán náš, o kterémžto 
pokolení nic z strany kněžství nemluvil 
Mojžíš.

ZJEVENÍ JANOVO 5:5 Tedy jeden z starců 
dí mi: Neplač. Aj, zvítězilť Lev, ten, kterýž 
jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby 
otevřel tu knihu a zrušil sedm pečetí jejích.

Viz také: 1. Mojžišova 29:35; 4. Mojžišova 24:17; 5. Mojžišova 
33:7; 2. Samuelova 22:41; 1. Kronická 5:2; Žalmy 60:7; 

Žalmy 72:8-11; Izaiáš 9:5; Izaiáš 11:1-5; Izaiáš 42:1-4; Izaiáš 
49:6,7,22,23; Izaiáš 55:4,5; Izaiáš 60:1-5; Izaiáš 63:1-3; Jeremiáš 
23:5,6; Jeremiáš 30:21; Hozeáš 5:14; Hozeáš 11:12; Haggeus 2:8; 

Matouš 17:5; Matouš 21:9; Lukáš 2:30-32; Římanům 15:12; 1 
Korintským 15:24,25; Zjevení Janovo 11:15; Zjevení Janovo 20.
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B13 Autorita Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 3:6 A řekl: Já jsem 
Bůh otce tvého, Bůh Abrahamův, Bůh 
Izákův, a Bůh Jákobův. I zakryl Mojžíš 
tvář svou, (nebo se bál), aby nepatřil na 
Boha.

MATOUŠ 22:31 O vzkříšení pak mrtvých 
zdaliž jste nečtli, co jest vám povědíno od 
Boha, kterýž takto dí:

32 Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a 
Bůh Jákobův; a Bůhť není Bůh mrtvých, ale 
živých.

33 A slyševše to zástupové, divili se učení jeho.

LUKÁŠ 20:37 A že mrtví vstanou z 
mrtvých, i Mojžíš ukázal při onom kři, 
když nazývá Pána Bohem Abrahamovým a 
Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým.

38 Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo 
všickni jsou jemu živi.

Viz také: 1. Mojžišova 17:7,8; 1. Mojžišova 28:13; 1. Mojžišova 
32:9; 2. Mojžišova 3:14,15; 2. Mojžišova 4:5; 1. Královská 18:36; 

Marek 12:26; Skutky Apoštolů 7:32; Židům 12:21; Zjevení Janovo 
1:17.

B19 Mystérium Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 3:14 I řekl Bůh 
Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl 
dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM 
poslal mne k vám.

MATOUŠ 22:32 Já jsem Bůh Abrahamův a 
Bůh Izákův a Bůh Jákobův; a Bůhť není Bůh 
mrtvých, ale živých.

LUKÁŠ 9:20 I řekl jim: Vy pak kým mne 
býti pravíte? Odpověděv Petr, řekl: Krista 

toho Božího.

JAN 6:35 I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb 
života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli 
lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti 
nikdy.

JAN 8:58 Řekl jim Ježíš: Amen, amen 
pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já 
jsem.

JAN 11:25 Řekl jí Ježíš: Já jsem 
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i 
umřel, živ bude.

ŽIDŮM 13:8 Ježíš Kristus jest včera i 
dnes, tentýž i na věky.

ZJEVENÍ JANOVO 1:8 Jáť jsem Alfa i 
Omega, počátek i konec, praví Pán, Kterýž 
jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, ten 
všemohoucí.

Viz také: Žalmy 90:2; Príslovia 30:4; Izaiáš 44:6; Matouš 13:11; 
Jan 8:12; Jan 10:9,14; Jan 14:6; Jan 15:1; Zjevení Janovo 1:4,17; 

Zjevení Janovo 4:8.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.
I08 Oslava hodu beránka představuje konání 

Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 12:5 Beránka bez 
vady, samce ročního míti budete, 
kteréhož z ovcí aneb z koz vezmete.

6 A chovati ho budete až do čtrnáctého 
dne měsíce tohoto; a zabije ho všecko 
množství shromáždění Izraelského k 
večerou.

7 A vezmouce krve, pomaží obou veřejí 
a nade dveřmi u domů, v nichž jej jísti 
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budou.
8 I budou jísti noci té maso pečené 

ohněm, s chleby přesnými; s bylinami 
hořkými jísti jej budou.

9 Nebudete jísti z něho nic surového ani 
v vodě vařeného, ale pečené ohněm, s 
hlavou jeho i s nohami a droby.

10 Nezanecháte z něho ničehož do jitra; 
pakli by co pozůstalo z něho až do jitra, 
ohněm spálíte.

11 Takto jej pak jísti budete: Bedra svá 
přepásaná míti budete, obuv svou na 
nohách svých a hůl svou v ruce své, a 
jísti budete s chvátáním; nebo Jití jest 
Hospodinovo.

12 V tu noc zajisté půjdu po zemi Egyptské, 
a budu bíti všecko prvorozené v zemi 
Egyptské, od člověka až do hovada, a 
nade všemi bohy Egyptskými učiním 
soud: Já Hospodin.

13 Krev pak ta na domích, v nichž budete, 
budeť vám na znamení; a když uzřím 
krev, pominu vás, a nebude mezi 
vámi rána zahubující, když bíti budu 
prvorozené v zemi Egyptské.

14 A budeť vám den ten na památku, a 
slaviti jej budete slavný Hospodinu po 
rodech svých; právem věčným slaviti jej 
budete.

22 Vezmete také svazček yzopu, a omočíte 
v krvi, kteráž bude v medenici, a 
pomažete nade dveřmi a na obou 
veřejích tou krví, kteráž bude v nádobě; 
z vás pak žádný nevycházej ze dveří 
domu svého až do jitra.

23 Neboť půjde Hospodin, aby bil Egypt, 
a kde uzří krev nade dveřmi a na obou 
veřejích, přeskočí Hospodin ty dvéře, 
aniž dopustí zhoubci vjíti do domů 

vašich k hubení.
24 Protož ostříhati budete věci této za 

ustanovení tobě i synům tvým až na 
věky.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

1 KORINTSKÝM 5:7 Vyčisťtež tedy starý 
kvas, abyste byli nové zadělání, jakož pak 
jste nenakvašeni. Neboť jest Beránek náš 
velikonoční za nás obětován, Kristus.

EFEZSKÝM 1:7 V němžto máme vykoupení 
skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, 
podle bohatství milosti jeho,

ŽIDŮM 9:11 Ale Kristus přišed, nejvyšší 
kněz budoucího dobrého, skrze větší a 
dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to 
jest ne tohoto stavení,

12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 
vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

13 Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel 
jalovice, pokropující poskvrněných, 
posvěcuje jich k očištění těla,

14 Čím více krev Kristova, kterýžto skrze 
Ducha věčného samého sebe obětoval 
nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí 
vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu 
živému?

ŽIDŮM 10:29 Což se vám zdá, jak 
přísnějšího trestání hoden jest ten, kdož 
by Syna Božího pošlapával a krev smlouvy, 
kterouž byl posvěcen, za nehodnou 
drahého vážení by měl, a duchu milosti 
potupu učinil?
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ŽIDŮM 11:28 Věrou slavil hod beránka a 
vylití krve, aby ten, jenž hubil prvorozené, 
nedotekl se jich.

1 PETRŮV 1:18 Vědouce, že ne těmi 
porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
vykoupeni jste z marného vašeho obcování 
podle ustanovení otců,

19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného 
a neposkvrněného, Krista,

Viz také: 2. Mojžišova 12:7; 3. Mojžišova 23:4,5; 4. Mojžišova 
19:18; Žalmy 51:7; Matouš 26:17-19,30; Marek 14:12-16; Jan 1:36; 
Židům 9:7,19; Židům 10:14; Židům 12:24; Zjevení Janovo 5:6-13; 

Zjevení Janovo 21:22,23.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 12:46 V témž domě jísti 
jej budeš, nevyneseš z domu ven masa 
jeho; a kostí v něm nezlámete.

JAN 19:36 Stalo se pak to, aby se 
naplnilo Písmo: Kost jeho žádná nebude 
zlámána.

Viz také: 4. Mojžišova 9:12; Žalmy 34:21; Jan 19:33.

B22 Dobrotivost Krále a Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 15:1 Tehdy zpíval 
Mojžíš a synové Izraelští píseň tuto 
Hospodinu, a řekli takto: Zpívati budu 
Hospodinu, neboť jest slavně zveleben; 
koně i s jezdcem uvrhl do moře.

2 Síla má a píseň jest Hospodin, nebo 
vysvobodil mne. Onť jest Bůh můj silný, 
protož stánek vzdělám jemu; onť jest 
Bůh otce mého, protož vyvyšovati ho 

budu.

ZJEVENÍ JANOVO 15:3 A zpívají píseň 
Mojžíše, služebníka Božího, a píseň 
Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou 
skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, 
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi 
všech svatých.

Viz také: Žalmy 22:4; Žalmy 132:5; Izaiáš 66:1; Skutky Apoštolů 
4:12; Efezským 2:21,22; Zjevení Janovo 5:9-14; Zjevení Janovo 

19:1.

A08 Jména a oslovení Mesiáše.
B16 Moc a síla Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 17:6 Aj, já státi budu 
před tebou tam na skále, na Orébě; i 
udeříš v skálu, a vyjdou z ní vody, kteréž 
bude píti lid. I učinil tak Mojžíš před 
očima starších Izraelských.

1 KORINTSKÝM 10:1 Nechciť pak, abyste 
nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod 
oblakem byli, a všickni moře přešli,

2 A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a 
v moři,

3 A všickni týž pokrm duchovní jedli,
4 A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili 

zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; 
a ta skála byl Kristus.

Viz také: Jan 4:10,14; Jan 7:37; Zjevení Janovo 22:17.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.

2. MOJŽIŠOVA 23:20 Aj, já pošli 
anděla před tebou, aby ostříhal tebe na 
cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem 
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připravil.
21 Šetrně se měj před ním, a poslouchej 

hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť 
nepromine přestoupení vašeho, 
poněvadž jméno mé jest u prostřed 
něho.

MALACHIÁŠ 3:1 Aj, já posílám anděla svého, 
kterýž připraví cestu před tváří mou. V tom 
hned přijde do chrámu svého Panovník, 
kteréhož vy hledáte, a anděl smlouvy, v 
němž vy líbost máte. Aj, přijdeť, praví 
Hospodin zástupů.

MATOUŠ 17:5 Když pak on ještě mluvil, 
aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl 
hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj 
milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho 
poslouchejte.

JAN 10:30 Já a Otec jedno jsme.

JAN 10:36 Kterakž tedy o mně, 
kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy 
pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží 
jsem?

37 Nečiním-liť skutků Otce svého, nevěřte mi.
38 Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, 

aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, 
že Otec ve mně jest, a já v něm.

JAN 17:6 Oznámil jsem jméno tvé lidem, 
kteréž jsi mi dal z světa. Tvojiť jsou byli, a 
mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali.

JAN 17:26 A známéť jsem jim učinil 
jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to 
milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo v 
nich, a i já v nich.

Viz také: 1. Mojžišova 48:16; 2. Mojžišova 3:2-6; 2. Mojžišova 
14:19; 2. Mojžišova 32:34; 2. Mojžišova 33:2,14,15; 4. Mojžišova 
20:16; Józua 5:13,14; Žalmy 2:12; Izaiáš 9:5; Izaiáš 42:8; Izaiáš 
63:9; Jan 10:30,38; Jan 12:28; Jan 14:9,10; Koloským 2:9; Židům 

3:10,11,16; Židům 10:26-29; Židům 12:25; Zjevení Janovo 1:8.

E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
     
2. MOJŽIŠOVA 25:8 I udělajíť mi 

svatyni, abych bydlil uprostřed nich.
9 Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě 

podobenství stánku a podobenství 
všech nádob jeho, tak uděláte.

22 A tam budu přicházeti k tobě, a s tebou 
z té slitovnice, z prostředku dvou 
cherubínů, kteříž jsou nad truhlou 
svědectví, mluviti o všecko, cožť bych 
poroučeti chtěl k synům Izraelským.

LUKÁŠ 7:16 Tedy podjala všecky bázeň, 
i velebili Boha, řkouce: Že prorok veliký 
povstal mezi námi, a že Bůh navštívil lid 
svůj.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:44 Stánek 
svědectví měli jsou otcové naši na poušti, 
jakož byl nařídil ten, jenž řekl Mojžíšovi, 
aby jej udělal, podle způsobu toho, kterýž 
byl viděl.

45 Kterýžto přijavše otcové naši, vnesli jej 
s Jozue tam, kdež bylo prve vladařství 
pohanů, kteréž vyhnal Bůh od tváři otců 
našich, až do dnů Davida.

46 Jenž nalezl milost před obličejem Božím, a 
prosil, aby nalezl stánek Bohu Jákobovu.
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47 Šalomoun pak udělal jemu dům.
48 Ale Nejvyšší nebydlí v domích rukou 

udělaných, jakož dí prorok:
49 Nebe jest mi stolice a země podnož noh 

mých, i jakýž mi tedy dům uděláte? praví 
Pán. Anebo jaké jest místo odpočívání 
mého?

ŽIDŮM 9:2 Nebo udělán byl stánek 
první, v kterémž byl svícen, a stůl, a 
posvátní chlebové, a ten sloul svatyně.

3 Za druhou pak oponou byl stánek, kterýž 
sloul svatyně svatých,

4 Zlatou maje kadidlnici, a truhlu smlouvy, 
všudy obloženou zlatem, kdežto bylo 
věderce zlaté, mající v sobě mannu, a hůl 
Aronova, kteráž byla zkvetla, a dsky zákona,

5 Nad truhlou pak byli dva cherubínové slávy, 
zastěňujíci slitovnici. O kterýchž věcech 
není potřebí nyní vypravovati o jedné každé 
obzvláštně.

ŽIDŮM 9:11 Ale Kristus přišed, nejvyšší 
kněz budoucího dobrého, skrze větší a 
dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to 
jest ne tohoto stavení,

12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 
vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: 1. Mojžišova 18:33; 2. Mojžišova 15:2; 2. Mojžišova 
20:24; 2. Mojžišova 29:42,43; 2. Mojžišova 30:6; 2. Mojžišova 

31:18; 2. Mojžišova 36:2; 3. Mojžišova 4:6; 3. Mojžišova 16:2; 4. 
Mojžišova 7:89; 5. Mojžišova 5:26-31; Žalmy 80:2; Izaiáš 12:6; 
Izaiáš 37:16; Zachariáš 2:10; Zachariáš 8:3; 2 Korintským 6:16; 

Židům 8:5; Židům 9:9.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.

2. MOJŽIŠOVA 28:12 A položíš 
dva kameny ty na vrchních krajích 
náramenníku, kameny pro pamět na 
syny Izraelské; a nositi bude Aron 
jména jejich před Hospodinem na obou 
ramenách svých na památku.

ŽIDŮM 7:24 Ale tento poněvadž zůstává 
na věky, věčné má kněžství.

25 A protož i dokonale spasiti může všecky 
přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa 
živ k orodování za ně.

26 Takovéhoť zajisté nám slušelo míti 
nejvyššího kněze, svatého, nevinného, 
nepoškvrněného, odděleného od hříšníků, 
a jenž by vyšší nad nebesa učiněn byl,

27 Kterýž by nepotřeboval na každý den, jako 
onino kněží, nejprv za své vlastní hříchy 
oběti obětovati, potom za za hříchy lidu. 
Neboť jest to učinil jednou, samého sebe 
obětovav.

28 Zákon zajisté lidi mající nedostatky 
ustavoval za nejvyšší kněží, ale slovo 
přísežné, kteréž se stalo po Zákonu, 
ustanovilo Syna Božího dokonalého na věky.

Viz také: Zachariáš 6:13; Lukáš 1:54,72.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.

2. MOJŽIŠOVA 28:29 I bude nositi 
Aron jména synů Izraelských na 
náprsníku soudu na srdci svém, když 
vcházeti bude do svatyně, na památku 
před Hospodinem ustavičně.

ŽIDŮM 8:6 Nyní pak tento náš nejvyšší 
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kněz tím důstojnějšího došel úřadu, čímž i 
lepší smlouvy prostředníkem jest, kterážto 
lepšími zaslíbeními jest utvrzena.

ŽIDŮM 9:24 Neboť nevšel Kristus do 
svatyně rukou udělané, kteráž by byla 
příklad s pravou svatyní se srovnávající, ale 
právě v nebe všel, aby nyní přítomný byl 
tváři Boží za nás.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.

2. MOJŽIŠOVA 28:36 Uděláš také plech 
z zlata čistého, a vyryješ na něm dílem 
vyrývajících pečeti: Svatost Hospodinu.

EFEZSKÝM 5:27 Aby ji sobě postavil slavnou 
církev, nemající poskvrny, ani vrásky, neb 
cokoli takového, ale aby byla svatá a bez 
úhony.

Viz také: 2. Mojžišova 39:30; 3. Mojžišova 8:9; 3. Mojžišova 
10:3; Zachariáš 14:20.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.

2. MOJŽIŠOVA 28:37 Kterýž dáš na 
tkanici z modrého postavce, a bude na 
čepici; napřed na čepici bude.

38 I bude nad čelem Aronovým, aby nesl 
Aron nepravosti posvěcených věcí, 
kterýchž by posvětili synové Izraelští 
při všech dařích posvěcených věcí svých; 
a bude nad čelem jeho vždycky, aby 
příjemné je činil před Hospodinem.

ŽIDŮM 4:14 Protož majíce nejvyššího 

kněze velikého, kterýžto pronikl nebesa, 
Ježíše Syna Božího, držmež vyznání naše.

Viz také: 3. Mojžišova 1:4; 3. Mojžišova 22:27; 3. Mojžišova 
23:11; Izaiáš 53:6,11,12; Zachariáš 3:1-5; Zachariáš 14:20; Jan 

1:29; 2 Korintským 5:21; Židům 9:28; 1 Petrův 2:5,24; 1 Petrův 
3:18.

E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.

2. MOJŽIŠOVA 29:45 A bydliti budu u 
prostřed synů Izraelských, a budu jim 
za Boha.

46 A zvědíť, že já jsem Hospodin Bůh 
jejich, kterýž jsem je vyvedl z země 
Egyptské, abych přebýval u prostřed 
nich, já Hospodin Bůh jejich.

2. MOJŽIŠOVA 25:8 I udělajíť mi 
svatyni, abych bydlil uprostřed nich.

2. MOJŽIŠOVA 40:34 Tedy přikryl 
oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova 
naplnila příbytek.

ZACHARIÁŠ 2:10 Prozpěvuj a vesel 
se, dcero Sionská; nebo aj, já přijdu a budu 
bydliti u prostřed tebe, praví Hospodin.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 14:17 Ducha pravdy, jehož svět 
nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, 
ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás 
bude.

20 V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci 
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svém, a vy ve mně, a já v vás.

23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li mne 
kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj 
bude jej milovati, a k němu přijdeme, a 
příbytek u něho učiníme.

2 KORINTSKÝM 6:16 A jaké spolčení 
chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste 
chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: 
Že přebývati budu v nich, a procházeti se, 
a budu jejich Bohem, a oni budou mým 
lidem.

EFEZSKÝM 2:22 Na kterémžto i vy spolu 
vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu 
svatém.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: 3. Mojžišova 26:12; 4. Mojžišova 9:15; 5. Mojžišova 
18:15; 1. Královská 8:10,11; 2. Kronická 7:1-3.

B23 Milosrdenství Krále a Mesiáše.

2. MOJŽIŠOVA 33:19 Kterýž 
odpověděl: Já způsobím to, aby šlo 
mimo tebe před tváří tvou všecko dobré 
mé, a zavolám ze jména: Hospodin 
před tváří tvou. Smiluji se, nad kýmž se 
smiluji, a slituji se, nad kýmž se slituji.

ŘÍMANŮM 9:15 Nebo Mojžíšovi dí: Smiluji 
se nad tím, komuž milost učiním, a slituji se 
nad tím, nad kýmž se slituji.

16 A tak tedy neníť vyvolování na tom, jenž 
chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, 
jenž se smilovává.

17 Nebo dí Písmo faraonovi: Proto jsem 
vzbudil tebe, abych na tobě ukázal moc 
svou a aby rozhlášeno bylo jméno mé po vší 
zemi.

18 A tak tedy nad kýmž chce, smilovává se, a 
koho chce, zatvrzuje.

ŘÍMANŮM 9:23 A takž také, aby známé 
učinil bohatství slávy své při nádobách 
milosrdenství, kteréž připravil k slávě.
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I01 Zápalné oběti a oběti masa představují 
konání Mesiáše – libá vůně.

3. MOJŽIŠOVA 1:5 Tedy zabije 
volka toho před tváří Hospodinovou, 
a obětovati budou kněží, synové 
Aronovi, krev, a pokropí tou krví oltáře 
svrchu vůkol, kterýž jest u dveří stánku 
úmluvy.

13 A střeva jeho i nohy jeho vymyje vodou. 
Tedy obětovati bude kněz všecko to, a 
páliti bude to na oltáři; zápal jest v obět 
ohnivou, vůně spokojující Hospodina.

3. MOJŽIŠOVA 2:1 Když by pak 
který člověk obětoval dar oběti suché 
Hospodinu, mouka bělná bude obět jeho. 
I poleje ji olejem a vloží na ni kadidlo.

2 Přinese ji pak k synům Aronovým 
kněžím, a vezme odtud plnou hrst svou 
té mouky bělné a toho oleje se vším 
kadidlem jejím; i páliti to bude kněz na 
památku její na oltáři v obět ohnivou, 
vůně spokojující Hospodina.

ŽALMY 141:2 Budiž příjemná modlitba 
má, jako kadění před oblíčejem tvým, 
pozdvižení rukou mých, jako obět večerní.

HOZEÁŠ 6:6 Nebo milosrdenství oblibuji 
a ne obět, a známost Boha více než zápaly.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 

oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

ŽIDŮM 9:14 Čím více krev Kristova, 
kterýžto skrze Ducha věčného samého 
sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí 
svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení 
Bohu živému?

Viz také: 1. Mojžišova 8:21; 2. Mojžišova 29:18,25,41; 3. 
Mojžišova 2:2,9,12; 3. Mojžišova 3:5,16; 3. Mojžišova 4:31; 3. 
Mojžišova 6:15,21; 3. Mojžišova 8:21,28; 3. Mojžišova 17:6; 3. 

Mojžišova 23:13,18; 4. Mojžišova 15:3,7,10,13,14,24; 4. Mojžišova 
18:17; 4. Mojžišova 28:2,6,8,13,36; 4. Mojžišova 29:2,6,8,13,36; 

Izaiáš 1:13; Matouš 12:7; Marek 12:33; Jan 4:34; Jan 6:38; Zjevení 
Janovo 5:8; Zjevení Janovo 8:3,4.

I04 Oběti pokojné a oběť chvály představují 
konání Mesiáše.

3. MOJŽIŠOVA 3:1 Jestliže pak 
obět pokojná bude obět jeho, když by 
z skotů obětoval, buď vola neb krávu, 
bez vady bude obětovati je před tváří 
Hospodinovou.

2 Tedy položí ruku svou na hlavu oběti 
své, i zabije ji u dveří stánku úmluvy; 
a kropiti budou kněží synové Aronovi 
krví na oltář vůkol.

3 Potom obětovati bude z oběti pokojné 
ohnivou obět Hospodinu, tuk střeva 
kryjící, i všeliký tuk, kterýž jest na nich,

4 Též obě ledvinky s tukem, kterýž jest 
na nich i na slabinách, tolikéž i branici, 
kteráž jest na jatrách; s ledvinkami 
odejme ji.
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5 I páliti to budou synové Aronovi na 
oltáři spolu s obětí zápalnou, kteráž 
bude na dříví vloženém na oheň; obět 
zajisté ohnivá jest, vůně spokojující 
Hospodina.

16 I páliti to bude kněz na oltáři, pokrm 
oběti ohnivé u vůni příjemnou. Všecken 
tuk Hospodinu bude.

3. MOJŽIŠOVA 7:11 Tento pak bude 
řád oběti pokojné, kterouž by obětoval 
Hospodinu:

12 Jestliže by ji obětoval v oběti chvály, 
tedy obětovati bude v obět chvály koláče 
nekvašené, olejem zadělané a oplatky 
nekvašené, olejem pomazané a mouku 
bělnou smaženou, s těmi koláči olejem 
zadělanými.

5. MOJŽIŠOVA 27:7 Obětovati budeš 
i oběti pokojné, a jísti tu a veseliti se před 
Hospodinem Bohem svým.

LUKÁŠ 22:15 I řekl jim: Žádostí žádal 
jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než 
bych trpěl.

LUKÁŠ 22:19 A vzav chléb, díky činiv, 
lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž 
se za vás dává. To čiňte na mou památku.

JAN 4:32 A on řekl jim: Jáť mám pokrm k jísti, 
kteréhož vy nevíte.

33 Učedlníci pak mluvili vespolek: Zdali jemu 
kdo přinesl jísti?

34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest, abych činil 
vůli toho, jenž mne poslal, a dokonal dílo 
jeho.

JAN 6:51 Jáť jsem ten chléb živý, jenž jsem s 
nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, 
živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, 
tělo mé jest, kteréž já dám za život světa.

52-57
58 Totoť jest ten chléb, kterýž s nebe sstoupil. 

Ne jako otcové vaši jedli mannu, a zemřeli. 
Kdož jí chléb tento, živť bude na věky.

1 KORINTSKÝM 10:16 Kalich 
dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž 
není společnost krve Kristovy? A chléb, 
kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla 
Kristova?

1 KORINTSKÝM 11:23 Já zajisté přijal 
jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán 
Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal 
chléb,

24 A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to 
jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte 
na mou památku.

25 Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento 
kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To 
čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou 
památku.

26 Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento 
a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujte, 
dokavadž nepřijde.

27 A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z 
kalicha Páně nehodně, vinen bude tělem a 
krví Páně.

28 Zkusiž tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten 
jez, a z toho kalicha pí.

29 Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení 
sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.

ŽIDŮM 13:15 Protož skrze něho obětujme 
Bohu obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů, 
oslavujících jméno jeho.
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1 PETRŮV 2:5 I vy, jakožto kamení živé, 
vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo 
svaté, k obětování duchovních obětí, 
vzácných Bohu skrze Jezukrista.

Viz také: 2. Mojžišova 24:11; 3. Mojžišova 7:18-21; 1. Samuelova 
9:12; 1. Samuelova 16:3; 1. Královská 8:62; Žalmy 27:6; Žalmy 
50:14; Žalmy 96:8; Žalmy 107:22; Žalmy 116:17; Ezechiel 43:27; 

Lukáš 11:41; Římanům 14:14,17; Efezským 5:20; Galatským 5:22; 
Filipským 4:18; Titovi 1:15; Židům 13:16; Jan 1:6-9.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.
I05 Oběť za hřích představuje konání Mesiáše.

Hřích kněze:

3. MOJŽIŠOVA 4:3 Jestliže by kněz 
pomazaný zhřešil hříchem jiných lidí: 
tedy obětovati bude za hřích svůj, 
kterýmž zhřešil, volka mladého bez 
poškvrny Hospodinu v obět za hřích.

4 I přivede volka toho ke dveřím stánku 
úmluvy před oblíčej Hospodinův, 
a položí ruku svou na hlavu volka 
toho, a zabije ho před oblíčejem 
Hospodinovým.

5 Tedy vezme kněz pomazaný krve z toho 
volka, a vnese ji do stánku úmluvy.

6 Potom omočí kněz prst svůj v té krvi, 
a kropiti jí bude sedmkráte před 
Hospodinem, před oponou svatyně.

7 Pomaže také kněz tou krví rohů oltáře, 
na němž se kadí vonnými věcmi před 
Hospodinem, kterýž jest v stánku 
úmluvy, a ostatek krve volka toho vyleje 
k spodku oltáře zápalu, kterýž jest u 
dveří stánku úmluvy.

3. MOJŽIŠOVA 4:8-11

3. MOJŽIŠOVA 4:12 A tak celého 
volka vynese ven za stany na místo čisté, 

tam kdež se popel vysýpá, a spálí jej na 
dříví ohněm; na místě, kdež se popel 
vysýpá, spálen bude.

Hřích člověka – nevědomost:

3. MOJŽIŠOVA 4:27 Jestliže pak 
zhřeší člověk z lidu obecného z 
poblouzení, učině proti některému 
přikázaní Hospodinovu, čehož by 
nemělo býti, tak že vinen bude,

28 A byl by znám hřích jeho, kterýmž 
zhřešil: tedy přivede obět svou z koz, 
samici bez poškvrny, za hřích svůj, jímž 
zhřešil.

29 I položí ruku svou na hlavu oběti té za 
hřích a zabije tu obět za hřích na místě 
obětí zápalných.

IZAIÁŠ 53:6 Všickni my jako ovce 
zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou 
obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj 
nepravosti všech nás.

7 Pokutován jest i strápen, však neotevřel 
úst svých. Jako beránek k zabití veden 
byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, 
oněměl, aniž otevřel úst svých.

IZAIÁŠ 53:10 Taktě se líbilo Hospodinu 
jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši 
svou v oběť za hřích,viděl símě své, byl 
dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, 
skrze něho šťastně konáno bylo.

11 Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen 
bude. Známostí svou ospravedlní 
spravedlivý služebník můj mnohé; nebo 
nepravosti jejich on sám ponese.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
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snímá hřích světa.

JAN 1:36 A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: 
Aj, Beránek Boží.

SKUTKY APOŠTOLŮ 8:32 Místo pak 
toho Písma, kteréž četl, toto bylo: Jako ovce 
k zabití veden jest, a jako beránek němý 
před tím, kdož jej střiže, tak neotevřel úst 
svých.

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 
učiněn byl,

ŽIDŮM 9:12 Ani skrze krev kozlů a telat, 
ale skrze svou vlastní krev, všel jednou do 
svatyně, věčné vykoupení nalezl.

13 Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel 
jalovice, pokropující poskvrněných, 
posvěcuje jich k očištění těla,

14 Čím více krev Kristova, kterýžto skrze 
Ducha věčného samého sebe obětoval 
nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí 
vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu 
živému?

ŽIDŮM 9:21 Ano i stánku i všech nádob 
k službě náležitých rovně též krví pokropil.

22 A téměř všecko podle Zákona krví 
očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá 
odpuštění vin.

23 Protož potřebí bylo, aby věcí nebeských 
příkladové těmi věcmi očišťováni byli, 
nebeské pak věci lepšími obětmi, nežli jsou 
ty.

24 Neboť nevšel Kristus do svatyně rukou 
udělané, kteráž by byla příklad s pravou 

svatyní se srovnávající, ale právě v nebe všel, 
aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás.

25 Ne aby častokrát obětoval sebe samého, 
jako nejvyšší kněz vcházel do svatyně každý 
rok se krví cizí,

ŽIDŮM 10:4 Neboť možné není, aby krev 
býků a kozlů shladila hříchy.

5 Protož vcházeje na svět, dí: Obětí a darů 
nechtěl jsi, ale tělo jsi mi způsobil.

6 Zápalných obětí, ani obětí za hřích jsi 
neoblíbil.

7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož v knihách 
psáno jest o mně), abych činil, ó Bože, vůli 
tvou.

8 Pověděv napřed: Že obětí a darů, a zápalů, 
i obětí za hřích, (kteréž se podle Zákona 
obětují), nechtěl jsi, aniž jsi jich oblíbil,

9 Tehdy řekl: Aj, jduť, (jakož v knihách psáno 
jest o mně) abych činil, ó Bože, vůli tvou. 
Ruší první, aby druhé ustanovil.

10 V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze 
obětování těla Ježíše Krista jednou.

11 A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den 
službu konaje, a jednostejné často obětuje 
oběti, kteréž nikdy nemohou odjíti hříchů.

12 Ale tento, jednu obět obětovav za hříchy, 
vždycky sedí na pravici Boží,

13 Již dále očekávaje, až by položeni byli 
nepřátelé jeho za podnož noh jeho.

14 Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky 
ty , kteříž posvěceni bývají.

ŽIDŮM 13:11 Nebo kterýchž hovad krev 
vnášína bývá do svatyně skrze nejvyššího 
kněze za hřích, těch pálena bývají těla vně 
za stany.

12 Protož i Ježíš, aby posvětil lidu skrze svou 
vlastní krev, vně za branou trpěl.

13 Vyjděmež tedy k němu ven z stanů, 
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pohanění jeho nesouce.

1 PETRŮV 1:18 Vědouce, že ne těmi 
porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
vykoupeni jste z marného vašeho obcování 
podle ustanovení otců,

19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného 
a neposkvrněného, Krista,

20 Předzvěděného zajisté před ustanovením 
světa, zjeveného pak v časích posledních 
pro vás,

ZJEVENÍ JANOVO 5:6 I viděl jsem, a aj, 
mezi trůnem a čtyřmi zvířaty a mezi starci 
Beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů 
a sedm očí, jenž jsou sedm Duchů Božích, 
poslaných na všecku zemi.

7 I přišel a vzal knihy z pravice toho, kterýž 
seděl na trůnu.

8 A jakž vzal knihy, ihned těch čtvero zvířat 
a těch čtyřmecítma starců padlo před 
Beránkem, majíce jeden každý z nich harfu 
a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby 
svatých.

9 A zpívali píseň novou, řkouce: Hoden jsi 
vzíti knihy a otevříti pečeti jejich. Nebo jsi 
zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze 
všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu.

Viz také: Matouš 18:21,22; Římanům 3:24-26; Římanům 8:1-4; 
Galatským 4:4; Židům 1:3; Židům 10:29; 1 Petrův 2:22-24; 1 

Petrův 3:18; Jan 1:7-9; Zjevení Janovo 7:9,10.

I02 Zápalné oběti ukazují na konání Mesiáše – 
dobrovolná oběť.

3. MOJŽIŠOVA 7:16 Jestliže by pak z 
slibu aneb z dobré vůle obětoval obět 
svou, tolikéž v den obětování jejího 
jedena bude; a jestliže by co zůstalo z 

toho, tedy na druhý den jísti se bude.

2. MOJŽIŠOVA 35:21 A přišli, každý 
muž, kteréhož ponuklo srdce jeho, a každý, 
v němž duch jeho byl dobrovolný, a přinesli 
obět pozdvižení Hospodinu, k dílu stánku 
úmluvy a ke vší službě jeho, i k rouchu 
svatému.

22 Přicházeli muži i ženy, každý, kdož byl 
ochotný v srdci, a přinášeli spinadla, a 
náušnice, a prsteny, a záponky z pravých 
rukou, všelijaké nádobí zlaté, a kdožkoli 
obětoval obět zlata Hospodinu.

3. MOJŽIŠOVA 22:21 Pakli by kdo 
obětoval obět pokojnou Hospodinu, 
vykonávaje slib svůj, aneb dobrovolný dar, 
buď z skotů, aneb z bravů; ať jest bez vady, 
aby bylo příjemné; nebudeť žádné poškvrny 
na něm.

ŽALMY 40:8 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, 
jakož v knihách psáno jest o mně.

ŽALMY 66:13 A protož vejdu do domu 
tvého s zápalnými obětmi, a plniti tobě 
budu sliby své,

IZAIÁŠ 53:7 Pokutován jest i strápen, 
však neotevřel úst svých. Jako beránek k 
zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož 
ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.

LUKÁŠ 3:22 A sstoupil Duch svatý v 
tělesné způsobě jako holubice na něj, a stal 
se hlas s nebe, řkoucí: Ty jsi Syn můj milý, v 
toběť mi se zalíbilo.

JAN 2:17 I rozpomenuli se učedlníci jeho, že 
psáno jest: Horlivost domu tvého snědla 
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mne.

JAN 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal, aby každý, kdož 
věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

JAN 10:17 Protož mne Otec miluje, že 
já pokládám duši svou, abych ji zase vzal.

18 Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já 
pokládám ji sám od sebe. Mám moc položiti 
ji, a mám moc zase vzíti ji. To přikázání vzal 
jsem od Otce svého.

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

2 KORINTSKÝM 8:9 Nebo znáte milost 
Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn 
jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho 
chudobou zbohatli.

FILIPSKÝM 2:7 Ale samého sebe zmařil, 
způsob služebníka přijav, podobný lidem 
učiněn.

Viz také: 2. Mojžišova 25:39; 2. Mojžišova 35:29; 2. Mojžišova 
36:3; 4. Mojžišova 15:3; 5. Mojžišova 12:6; 5. Mojžišova 23:23; 
Žalmy 69:10; Žalmy 116:14,18; 1. Kronická 29:3,9; 2. Kronická 

35:8; Ezechiel 46:12; Matouš 3:17; Matouš 17:5; Marek 1:11; 
Marek 9:7; Lukáš 9:35; Skutky Apoštolů 2:44; Římanům 12:1; 2 

Korintským 9:7; Efezským 5:2; 2 Petrův 1:17.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.
I06 Den smíření představuje konání Mesiáše.

Vykoupení kněze:

3. MOJŽIŠOVA 16:1 Mluvil pak 
Hospodin k Mojžíšovi po smrti dvou 
synů Aronových, kteřížto, když 
předstoupili před Hospodina, zemřeli,

2 A řekl Hospodin Mojžíšovi: Mluv 
Aronovi bratru svému, ať nevchází 
každého času do svatyně za oponu před 
slitovnici, kteráž jest na truhle, aby 
neumřel; nebo já v oblace ukáži se nad 
slitovnicí.

3. MOJŽIŠOVA 16:3,4,6 

Vykoupení potomků Izraele obětováním kozy:

3. MOJŽIŠOVA 16:5 Od shromáždění 
pak synů Izraelských vezme dva kozly 
k oběti za hřích, a jednoho berana k 
zápalné oběti.

7 Potom vezme ty dva kozly a postaví 
je před Hospodinem u dveří stánku 
úmluvy.

8 I dá Aron na ty dva kozly losy, los jeden 
Hospodinu, a los druhý Azazel.

9 A obětovati bude Aron kozla toho, na 
něhož by los padl Hospodinu, obětovati 
jej bude za hřích.

3. MOJŽIŠOVA 16:11-14
3. MOJŽIŠOVA 16:15 Zabije také v obět 

za hřích kozla toho, kterýž jest lidu, a 
vnese krev jeho do vnitřku za oponu, a 
učiní se krví jeho, jakož učinil se krví 
volka, totiž pokropí jí na slitovnici a 
před slitovnicí.

16 A očistí svatyni od nečistot synů 
Izraelských a od přestoupení jejich 
i všech hříchů jejich. Totéž učiní i 
stánku úmluvy, kterýž jest mezi nimi u 
prostřed nečistot jejich.

3. MOJŽIŠOVA 16:17-19 

Vykoupení potomků Izraele odehnáním kozy:

3. MOJŽIŠOVA 16:10 Kozla pak toho, 
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na něhož přišel los Azazel, postaví 
živého před Hospodinem, aby skrze 
něho učinil očištění, a pustí ho na poušť 
k Azazel.

20 A když by dokonal očištění svatyně a 
stánku úmluvy a oltáře, obětovati bude 
kozla živého.

21 A vlože Aron obě ruce své na hlavu kozla 
živého, vyznávati bude nad ním všecky 
nepravosti synů Izraelských, a všecka 
přestoupení jejich se všemi hříchy 
jejich, a vloží je na hlavu kozla, a vyžene 
ho člověk k tomu zřízený na poušť.

22 (Kozel ten zajisté ponese na sobě všecky 
nepravosti jejich do země pusté.) A 
pustí kozla toho na poušti.

23 Potom pak přijda Aron do stánku 
úmluvy, svleče s sebe roucha lněná, 
v něž se byl oblékl, když vjíti měl do 
svatyně, a nechá jich tu.

3. MOJŽIŠOVA 16:24-28
3. MOJŽIŠOVA 16:29 Bude vám i toto 

za věčné ustanovení: Sedmého měsíce, 
desátého dne téhož měsíce ponižovati 
budete duší svých, a žádného díla 
nebudete dělati, ani doma zrozený, ani 
příchozí, kterýž jest pohostinu mezi 
vámi.

30 Nebo v ten den očistí vás, abyste očištěni 
byli; ode všech hříchů svých před 
Hospodinem očištěni budete.

31 Sobota odpočinutí bude vám, 
a ponižovati budete duší svých 
ustanovením věčným.

3. MOJŽIŠOVA 17:11 Nebo duše 
všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal 
jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší 
vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje.

IZAIÁŠ 53:4 Ještotě on nemoci naše 
vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my však 
domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od 
Boha, i strápen.

5 On pak raněn jest pro přestoupení naše, 
potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje 
našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho 
lékařství nám způsobeno.

6 Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden 
každý na cestu svou obrátili jsme se, a 
Hospodin uvalil na něj nepravosti všech 
nás.

MATOUŠ 27:51 A aj, opona chrámová 
roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země 
se třásla a skálé se pukalo,

LUKÁŠ 23:46 A zvolav Ježíš hlasem 
velikým, řekl: Otče, v ruce tvé poroučím 
ducha svého. A to pověděv, umřel.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

ŘÍMANŮM 4:24 Ale i pro nás, kterýmžto 
bude počteno za spravedlnost, věřícím v 
toho, kterýž vzkřísil Ježíše Pána našeho z 
mrtvých,

25 Kterýž vydán jest na smrt pro hříchy naše a 
vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše.

ŽIDŮM 7:22 Takť lepší smlouvy 
prostředníkem učiněn jest Ježíš.

ŽIDŮM 8:1 Ale summa toho mluvení 
tato jest, že takového máme nejvyššího 
kněze, kterýž se posadil na pravici trůnu 
velebnosti v nebesích.

2 Služebník jsa svatyně, a pravého toho 
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stánku, kterýž Pán vzdělal, a ne člověk.

ŽIDŮM 9:7 Do druhého pak jedinou 
v rok sám nejvyšší kněz, ne bez krve, 
kterouž obětuje sám za sebe, i za lidské 
nevědomosti.

8 Čímž Duch svatý ukazuje to, že ještě nebyla 
zjevena cesta k svatyni, dokudž první 
stánek trval.

9 Kterýž byl podobenstvím na ten přítomný 
čas, v němžto darové a oběti se obětují, 
kteréž nemohou dokonalého v svědomí 
učiniti toho, kdož obětuje,

10 Toliko v pokrmích a v nápojích, a v 
rozličných umýváních a ospravedlňováních 
tělesných, až do času napravení, záležející.

11 Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz budoucího 
dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, 
ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení,

12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 
vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

13 Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel 
jalovice, pokropující poskvrněných, 
posvěcuje jich k očištění těla,

14 Čím více krev Kristova, kterýžto skrze 
Ducha věčného samého sebe obětoval 
nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí 
vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu 
živému?

15 A pro tu příčinu nové smlouvy prostředník 
jest, aby, když by smrt mezi to vkročila k 
vyplacení přestoupení těch, kteráž byla za 
první smlouvy, zaslíbení věčného dědictví 
přijali ti, jenž jsou povoláni.

16 Nebo kdež se děje kšaft, potřebí jest, aby k 
tomu smrt přikročila toho, kdož činí kšaft.

17 Kšaft zajisté těch, kteříž zemřeli, pevný jest, 
poněvadž ještě nemá moci, dokudž živ jest 
ten, jenž kšaft činil.

18 Protož ani první onen kšaft bez krve nebyl 
posvěcován.

19 Nebo když Mojžíš všecka přikázaní podle 
Zákona všemu lidu předložil, vzav krev 
telat a kozlů, s vodou a s vlnou červenou 
a s yzopem, tak spolu i knihy i všeho lidu 
pokropil,

20 Řka: Tatoť jest krev Zákona, kterýž vám Bůh 
vydal.

21 Ano i stánku i všech nádob k službě 
náležitých rovně též krví pokropil.

22 A téměř všecko podle Zákona krví 
očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá 
odpuštění vin.

23 Protož potřebí bylo, aby věcí nebeských 
příkladové těmi věcmi očišťováni byli, 
nebeské pak věci lepšími obětmi, nežli jsou 
ty.

24 Neboť nevšel Kristus do svatyně rukou 
udělané, kteráž by byla příklad s pravou 
svatyní se srovnávající, ale právě v nebe všel, 
aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás.

25 Ne aby častokrát obětoval sebe samého, 
jako nejvyšší kněz vcházel do svatyně každý 
rok se krví cizí,

26 (Sic jinak byl by musil častokrát trpěti od 
počátku světa,) ale nyní jednou při skonání 
věků, na shlazení hřícha skrze obětování 
sebe samého, zjeven jest.

27 A jakož uloženo lidem jednou umříti, a 
potom bude soud,

28 Tak i Kristus jednou jest obětován, k 
shlazení mnohých lidi hříchů; podruhé pak 
bez hříchu ukáže se těm, kteříž ho čekají k 
spasení.

ŽIDŮM 10:4 Neboť možné není, aby krev 
býků a kozlů shladila hříchy.

ŽIDŮM 10:14 Nebo jednou obětí dokonalé 
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učinil na věky ty , kteříž posvěceni bývají.

1 JANŮV 2:2 A onť jest obět slitování 
za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za 
hříchy všeho světa.

Viz také: 1. Mojžišova 32:30; 2. Mojžišova 28:2,30; 2. 
Mojžišova 30:10; 2. Mojžišova 33:20; 3. Mojžišova 16:4; 3. 

Mojžišova 23:26-32; 3. Mojžišova 25:9; 4. Mojžišova 27:21; 4. 
Mojžišova 29:7; 5. Mojžišova 5:24; Sudcov 6:22; Žalmy 51:17,19; 

Žalmy 103:12; Izaiáš 38:17; Izaiáš 43:25; Izaiáš 44:22; Izaiáš 
53:12; Ezechiel 10:18,19; Daniel 10:5; Hozeáš 6:2,3; Jonáš 1-3; 

Micheáš 7:19; Matouš 28:30; Marek 15:38; Lukáš 23:41,45; Jan 
1:14; Jan 2:11,19; Jan 19:23; Skutky Apoštolů 13:39; Římanům 5:9; 

2 Korintským 5:19,21; Efezským 2:6; 1 Timoteovi 2:5; Židům 
7:26-28; Židům 8:5; Židům 10:19-22; Židům 12:24; 2 Petrův 3:9; 

Zjevení Janovo 19:7,8.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.
I03 Zápalné oběti představují konání Mesiáše 

– oběť bez vady – zápalná oběť ustavičná.

3. MOJŽIŠOVA 22:17 Dále mluvil 
Hospodin Mojžíšovi, řka:

18 Mluv k Aronovi a k synům jeho i ke 
všechněm synům Izraelským, a rci jim: 
Kdož by koli z domu Izraelského aneb 
z pohostinných, kteříž jsou v Izraeli, 
obětovali obět svou vedlé všech slibů 
svých, vedlé všech darů dobrovolných 
svých, kteréž by obětovali Hospodinu v 
obět zápalnou:

19 Z dobré vůle své obětovati budete samce 
bez poškvrny, z skotů, z ovcí a z koz.

20 Což by koli mělo na sobě vadu, 
nebudete toho obětovati; nebo nebude 
příjemné od vás.

21 Pakli by kdo obětoval obět pokojnou 
Hospodinu, vykonávaje slib svůj, 
aneb dobrovolný dar, buď z skotů, 
aneb z bravů; ať jest bez vady, aby bylo 
příjemné; nebudeť žádné poškvrny na 
něm.

3. MOJŽIŠOVA 17:11 Nebo duše 
všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem 
vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. 
Nebo sama krev na duši očišťuje.

4. MOJŽIŠOVA 28:3 Díš tedy jim: 
Tato jest obět ohnivá, kterouž obětovati 
budete Hospodinu: Beránky roční bez 
poškvrny dva, každého dne v obět zápalnou 
ustavičně.

4 Beránka jednoho obětovati budeš ráno, 
a beránka druhého obětovati budeš k 
večerou.

ŽALMY 40:7 Oběti a daru neoblíbils, ale 
uši jsi mi otevřel; zápalu a oběti za hřích 
nežádal jsi.

IZAIÁŠ 53:8 Z úzkosti a z soudu vyňat 
jest, a protož rod jeho kdo vypraví, ačkoli 
vyťat jest z země živých, a zraněn pro 
přestoupení lidu mého?

MATOUŠ 20:28 Jako i Syn člověka nepřišel, 
aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a 
aby dal život svůj na vykoupení za mnohé.

MATOUŠ 26:28 Neb to jest krev má nové 
smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na 
odpuštění hříchů.

MATOUŠ 27:19 A když seděl na soudné 
stolici, poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic 
neměj činiti s spravedlivým tímto, nebo 
jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.

LUKÁŠ 23:4 I dí Pilát k předním kněžím 
a k zástupům: Žádné viny nenalézám na 
tomto člověku.
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LUKÁŠ 23:47 A vida centurio, co se 
stalo, velebil Boha, řka: Jistě člověk tento 
spravedlivý byl.

1 KORINTSKÝM 1:30 Vy pak jste z 
něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest 
nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i 
posvěcení, i #vykoupení,

EFEZSKÝM 5:2 A choďtež v lásce, jakož i 
Kristus miloval nás, a vydal sebe samého za 
nás, dar a obět Bohu u vůni rozkošnou.

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 
učiněn byl,

ŽIDŮM 10:4 Neboť možné není, aby krev 
býků a kozlů shladila hříchy.

5 Protož vcházeje na svět, dí: Obětí a darů 
nechtěl jsi, ale tělo jsi mi způsobil.

6 Zápalných obětí, ani obětí za hřích jsi 
neoblíbil.

7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož v knihách 
psáno jest o mně), abych činil, ó Bože, vůli 
tvou.

8 Pověděv napřed: Že obětí a darů, a zápalů, 
i obětí za hřích, (kteréž se podle Zákona 
obětují), nechtěl jsi, aniž jsi jich oblíbil,

9 Tehdy řekl: Aj, jduť, (jakož v knihách psáno 
jest o mně) abych činil, ó Bože, vůli tvou. 
Ruší první, aby druhé ustanovil.

10 V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze 
obětování těla Ježíše Krista jednou.

1 PETRŮV 1:18 Vědouce, že ne těmi 
porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
vykoupeni jste z marného vašeho obcování 

podle ustanovení otců,
19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného 

a neposkvrněného, Krista,
20 Předzvěděného zajisté před ustanovením 

světa, zjeveného pak v časích posledních 
pro vás,

21 Kteříž skrze něho věříte v Boha, jenž jej 
vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, tak aby 
víra vaše a naděje byla v Bohu.

Viz také: 2. Mojžišova 12:5; 3. Mojžišova 1:1-4,10; 3. Mojžišova 
3:1,6; 3. Mojžišova 4:32; 3. Mojžišova 7:11; 3. Mojžišova 

21:16-24; 3. Mojžišova 22:27; 4. Mojžišova 16:40; 5. Mojžišova 
14:6; 5. Mojžišova 15:21; 5. Mojžišova 17:1; Ezdráš 6:8-10; 

Žalmy 50:8-12; Žalmy 51:18; Izaiáš 1:11-15; Malachiáš 1:8,13,14; 
Matouš 3:15; Matouš 27:19,24,54; Marek 10:45; Marek 14:24; 
Lukáš 4:3; Lukáš 9:56; Lukáš 23:41; Jan 4:34; Jan 5:30; Jan 
6:38; 2 Korintským 5:21; Galatským 4:4; Efezským 5:26; 1 

Tesalonickým 2:10; Titovi 1:7,10; Titovi 2:14; Židům 9:22; Židům 
10:19-21; Židům 13:12; Jan 1:7; Jan 2:1.

I09 Jedení nekvašených chlebů představuje 
konání Mesiáše.

3. MOJŽIŠOVA 23:6 A patnáctého 
dne téhož měsíce svátek přesnic bude 
Hospodinu; za sedm dní přesné chleby 
jísti budete.

7 Dne prvního sbor svatý míti budete; 
žádného díla robotného nebudete 
dělati.

8 Ale obětovati budete obět ohnivou 
Hospodinu za sedm dní. Dne také 
sedmého sbor svatý bude; žádného díla 
robotného nebudete dělati.

5. MOJŽIŠOVA 16:3 Nebudeš v něm 
jísti nic kvašeného. Za sedm dní jísti budeš 
přesnice, chléb trápení, (nebo s chvátáním 
vyšel jsi z země Egyptské), abys pamatoval 
na den, v kterémž jsi vyšel z země Egyptské, 
po všecky dny života svého.
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MATOUŠ 26:17 Prvního pak dne přesnic, 
přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce 
jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys 
jedl beránka?

MAREK 14:1 Po dvou pak dnech byl hod 
beránka a přesnic; i hledali přední kněží 
a zákoníci, kterak by jej lstivě jmouce, 
zamordovali.

1 KORINTSKÝM 5:7 Vyčisťtež tedy starý 
kvas, abyste byli nové zadělání, jakož pak 
jste nenakvašeni. Neboť jest Beránek náš 
velikonoční za nás obětován, Kristus.

2 KORINTSKÝM 5:21 Nebo toho, kterýž 
hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom my učiněni byli spravedlností Boží 
v něm.

EFEZSKÝM 5:2 A choďtež v lásce, jakož i 
Kristus miloval nás, a vydal sebe samého za 
nás, dar a obět Bohu u vůni rozkošnou.

Viz také: 2. Mojžišova 12:15-20,39; 2. Mojžišova 13:6,7; 2. 
Mojžišova 23:15; 2. Mojžišova 34:18; 4. Mojžišova 28:17-25; 

5. Mojžišova 16:8,16; Sudcov 6:12-24; 2. Kronická 30:13,21; 2. 
Kronická 35:17; Ezdráš 6:22; Marek 14:12; Lukáš 22:1,7.

I10 Podávání snopku prvního zrna 
představuje zmrtvýchvstání Mesiáše.

3. MOJŽIŠOVA 23:9 I mluvil 
Hospodin k Mojžíšovi, řka:

10 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když 
vejdete do země, kterouž já dávám vám, 
a žíti budete obilí její, tedy přinesete 
snopek prvotiny žně vaší k knězi.

11 Kterýž obraceti bude sem i tam 
snopek ten před Hospodinem, aby byl 

příjemnou obětí za vás; nazejtří po 
sobotě obraceti jej bude kněz.

12 Kterého dne obraceti budete snopek 
ten, téhož zabijete beránka ročního bez 
poškvrny v obět zápalnou Hospodinu.

13 Též i obět suchou jeho, dvě desetiny 
mouky bělné olejem zadělané, v obět 
ohnivou Hospodinu u vůni příjemnou, 
a mokrou obět jeho, vína čtvrtý díl míry 
hin.

14 Chleba pak, ani pražmy, ani zrní 
vymnutého nebudete jísti, až právě 
do toho dne, když obětovati budete 
obět Bohu svému. Ustanovení to věčné 
bude v pronárodech vašich, ve všech 
příbytcích vašich.

MATOUŠ 28:5 I odpověděv anděl, řekl 
ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše 
ukřižovaného hledáte.

6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož 
předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež 
ležel Pán.

7 A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, 
že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do 
Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem 
vám.

ŘÍMANŮM 8:29 Nebo kteréž předzvěděl, ty 
i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu 
Syna jeho, aby tak on byl prvorozený mezi 
mnohými bratřími.

1 KORINTSKÝM 15:20 Ale vstalť jest 
z mrtvých Kristus, prvotiny těch, jenž 
zesnuli.

21 Nebo poněvadž skrze člověka smrt, také i 
skrze člověka vzkříšení z mrtvých.

22 Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i 
skrze Krista všickni obživeni budou.
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23 Ale jeden každý v svém pořádku: Prvotiny 
Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v 
příští jeho.

KOLOSKÝM 1:18 A onť jest hlava těla církve, 
kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, 
aby tak on ve všem prvotnost držel,

ŽIDŮM 10:10 V kteréžto vůli posvěceni 
jsme skrze obětování těla Ježíše Krista 
jednou.

11 A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den 
službu konaje, a jednostejné často obětuje 
oběti, kteréž nikdy nemohou odjíti hříchů.

12 Ale tento, jednu obět obětovav za hříchy, 
vždycky sedí na pravici Boží,

1 PETRŮV 1:18 Vědouce, že ne těmi 
porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
vykoupeni jste z marného vašeho obcování 
podle ustanovení otců,

19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného 
a neposkvrněného, Krista,

ZJEVENÍ JANOVO 1:17 A jakž jsem jej 
uzřel, padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. 
I položil ruku svou pravou na mne, řka ke 
mně: Neboj se. Já jsem ten první i poslední,

18 A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem 
na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i 
smrti.

Viz také: 1. Mojžišova 4:4,5; 3. Mojžišova 1:10; Józua 5:11,12.

I11 Přinášení prvotin raných plodů 50 dnů po 
oslavě hodu beránka představuje vylití 
Ducha svatého.

3. MOJŽIŠOVA 23:15 Počtete sobě také 

od prvního dne po sobotě, ode dne, v 
němž jste obětovali snopek sem i tam 
obracení, (plných sedm téhodnů ať 
jest),

16 Až do prvního dne po sedmém téhodni, 
sečtete padesáte dní, a tehdy obětovati 
budete novou obět suchou Hospodinu.

17 Z příbytků svých přinesete chleby sem 
i tam obracení, dva bochníky ze dvou 
desetin mouky bělné budou; kvašené je 
upečete, prvotiny jsou Hospodinu.

18 A s tím chlebem obětovati budete sedm 
beránků ročních bez vady, a volka 
mladého jednoho, a skopce dva; obět 
zápalná budou Hospodinu, s obětmi 
svými suchými i mokrými, obět ohnivá 
vůně spokojující Hospodina.

19 Zabijete také kozla jednoho za hřích, a 
dva beránky roční k oběti pokojné.

20 I bude je kněz sem i tam obraceti 
s chleby prvotin v obět sem i tam 
obracení před Hospodinem, i s těmi 
dvěma beránky; a budou svaté věci 
Hospodinu, a dostanou se knězi.

21 I vyhlásíte v ten den slavnost, 
shromáždění svaté míti budete, 
žádného díla robotného nebudete 
dělati. Ustanovení to bude věčné ve 
všech příbytcích vašich, v pronárodech 
vašich.

JAN 15:26 Když pak přijde Utěšitel, 
kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, 
kterýž od Otce pochází, tenť svědectví 
vydávati bude o mně.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:1 A když přišel den 
padesátý, byli všickni spolu na jednom 
místě.

2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako 
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přicházejícího větru prudkého, a naplnil 
všecken dům, kdež seděli.

3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako 
oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.

4 I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a 
počali mluviti jinými jazyky, jakž ten Duch 
dával jim vymlouvati.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:32 Toho 
Ježíše vzkřísil Bůh, jehožto my všickni 
svědkové jsme.

33 Protož pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav 
zaslíbení Ducha svatého od Otce, vylil to, 
což vy nyní vidíte a slyšíte.

ŘÍMANŮM 8:23 A netoliko ono, ale i 
my, prvotiny Ducha mající, i myť také 
sami v sobě lkáme, zvolení synů Božích 
očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho.

1 KORINTSKÝM 12:13 Skrze jednoho 
zajisté Ducha my všickni v jedno tělo 
pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, 
buďto služebníci, nebo svobodní, a všickni 
v jeden duch zapojeni jsme.

ŽIDŮM 10:15 Svědčíť pak nám to i sám 
Duch svatý. Nebo prve pověděv:

16 Tatoť jest smlouva, kterouž učiním s nimi 
po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v 
srdce jejich, a na myslech jejich napíši je,

JAKUBŮV 1:18 On proto, že chtěl, zplodil 
nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli 
prvotiny nějaké stvoření jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 14:4 Totoť jsou ti, kteříž 
s ženami nejsou poskvrněni; nebo panicové 
jsou. Tiť jsou, jenž následují Beránka, kamž 
by koli šel; tiť jsou koupeni ze všech lidí, 

prvotiny Bohu a Beránkovi.

Viz také: 2. Mojžišova 19-20; 2. Mojžišova 34:22; 3. Mojžišova 
23:10; 4. Mojžišova 28:26-31; 5. Mojžišova 16:9-11; Jeremiáš 

31:31-34; Ezechiel 36:24-30; Malachiáš 1:13,14; Římanům 8:3; 2 
Korintským 5:21.

I12 Svátek stánků představuje konání 
Mesiáše.

3. MOJŽIŠOVA 23:33 Mluvil také 
Hospodin k Mojžíšovi, řka:

34 Mluv synům Izraelským a rci: Každého 
patnáctého dne měsíce sedmého 
slavnost stánků za sedm dní bude 
Hospodinu.

3. MOJŽIŠOVA 23:35-38
3. MOJŽIŠOVA 23:39 A však dne 

patnáctého toho měsíce sedmého, když 
byste shromáždili úrody země, světiti 
budete svátek Hospodinův za sedm dní. 
Dne prvního odpočinutí bude, tolikéž 
dne osmého bude odpočinutí.

40 A naberouce sobě dne prvního ovoce z 
stromů krásných, a ratolestí palmových, 
a větvoví z stromů hustých, a vrbí 
od potoku, veseliti se budete před 
Hospodinem Bohem svým za sedm dní.

41 A tak držeti budete ten svátek 
Hospodinův za sedm dní každého 
roku. Ustanovení to bude věčné v 
pronárodech vašich; každého měsíce 
sedmého slaviti jej budete.

42 V staních zůstanete za sedm dní. 
Kdožkoli doma zrozený jest v Izraeli, v 
staních zůstávati budete,

43 Aby věděli potomci vaši, že jsem choval 
v staních syny Izraelské, když jsem je 
vyvedl z země Egyptské: Já Hospodin 
Bůh váš.
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IZAIÁŠ 12:3 I budete vážiti vody s radostí 
z studnic toho spasení,

IZAIÁŠ 55:1 Ej, všickni žízniví, poďte k 
vodám, i vy,kteříž nemáte žádných peněz. 
Poďte, kupujte a jezte, poďte, pravím, 
kupujte bez peněz a bez záplaty víno a 
mléko.

ZACHARIÁŠ 14:16 I stane se, že 
kdožkoli pozůstane ze všech národů, 
kteříž by přitáhli proti Jeruzalému, 
přicházeti budou z rok do roka klaněti se 
králi Hospodinu zástupů a slaviti slavnost 
stánků.

17 I stane se, kdo z čeledí země nebude 
přicházeti do Jeruzaléma klaněti se králi 
Hospodinu zástupů, že nebude na ně pršeti 
déšt.

JAN 4:13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý, kdož 
pije vodu tuto, žízniti bude opět.

14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž já 
dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, 
kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí 
vody prýštící se k životu věčnému.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, řeky z 
života jeho poplynou vody živé.

39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli 
přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

ŽIDŮM 11:9 Věrou bydlil v zemi 
zaslíbené jako v cizí v staních přebývaje 
s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož 

zaslíbení.
10 Nebo očekával města základy majícího, 

jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.
11 Věrou také i Sára moc ku početí semene 

přijala, a mimo čas věku porodila, když 
věřila, že jest věrný ten, jenž zaslíbil.

12 A protož i z jednoho, a to již téměř 
umrtveného, rozplozeno jest potomků 
množství veliké, jako jest množství hvězd 
nebeských, a jako písek nesčíslný, kterýž 
jest na břehu mořském.

13 Podle víry zemřeli ti všickni, nevzavše 
zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, jim i 
věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou hosté a 
příchozí na zemi.

14 Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně to 
prokazují, že vlasti hledají.

15 A jistě, kdyby se byli na onu rozpomínali, 
z kteréž vyšli, měli dosti času zase se 
navrátiti.

16 Ale oni lepší vlasti žádají, to jest nebeské. 
Protož i sám Bůh nestydí se slouti jejich 
Bohem; nebo jim připravil město.

 
ZJEVENÍ JANOVO 22:1 I ukázal mi potok 

čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

2 Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran 
potoka bylo dřevo života, přinášející 
dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající 
ovoce své, a listí své k zdraví národů.

Viz také: 2. Mojžišova 13:14; 4. Mojžišova 29:12-38; 5. 
Mojžišova 16:13-15; 5. Mojžišova 31:10-13; 1. Královská 8:65,66; 
2. Kronická 7:8-10; Ezdráš 3:4; Nehemiáš 8:14-18; Žalmy 36:9; 
Žalmy 42:2,3; Izaiáš 35:10; Izaiáš 41:17,18; Izaiáš 44:3; Izaiáš 
49:10; Jeremiáš 2:3; Ezechiel 45:25; Joel 3:18; Zachariáš 3:10; 
Zachariáš 14:18,19; Jan 4:10-12; Jan 16:22; 1 Korintským 10:4; 

2 Korintským 5:1; Židům 13:13,14; Zjevení Janovo 7:17; Zjevení 
Janovo 21:6; Zjevení Janovo 22:1,17.
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Podle židovské tradice byly úlitby opojného 
nápoje prováděny následujícím způsobem. 
Na začátku sedmého dne, hebrejsky zvaného 
Hošana raba, přišel kněz k rybníku Siloe. 
Nabral vodu a donesl ji ve zlatém džbánu 
do chrámu. V něm bylo touto vodou polito 
obětované zvíře. Během obřadu byly 
předčítány následující pasáže:
Izajáš 12,3: S veselím budete čerpat vodu z 
pramenů spásy.
A starověká židovská kniha praví: „Kdo 
nepoznal projevů radosti při čerpání vody, ten 
nikdy v životě neokusil radost.“ (Mišna 5,1) 
Proto s radostí jíst a pít během svátku stánků 
bylo vlastně přikázání Boží.

 

E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.

3. MOJŽIŠOVA 26:11 Vzdělám příbytek 
svůj u prostřed vás, a duše má nebude 
vás nenáviděti.

12 A procházeti se budu mezi vámi, a budu 
Bohem vaším, a vy budete lidem mým.

EZECHIEL 37:27 Bude i příbytek můj mezi 
nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou 
lidem mým.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 1:49 Odpověděl Natanael a řekl jemu: 
Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi ten Král 
Izraelský.

JAN 5:46 Nebo kdybyste věřili 

Mojžíšovi, věřili byste i mně; nebť jest on o 
mně psal.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:16 Potom se 
navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův, 
kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho zase 
vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

ŽIDŮM 9:11 Ale Kristus přišed, nejvyšší 
kněz budoucího dobrého, skrze větší a 
dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to 
jest ne tohoto stavení,

12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 
vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

ŽIDŮM 9:22 A téměř všecko podle 
Zákona krví očišťováno bývá, a bez krve 
vylití nebývá odpuštění vin.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: 2. Mojžišova 29:45,46; 5. Mojžišova 18:15; Józua 
22:19; 2. Kronická 29:6; Žalmy 78:59,60; Ámos 9:11,12; Židům 

8:5,6; Židům 13:10-13.
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I07 Oběť červenohnědé krávy představuje 
konání Mesiáše.

4. MOJŽIŠOVA 19:2 Toto jest 
ustanovení zákona, kteréž přikázal 
Hospodin, řka: Mluv k synům 
Izraelským, ať vezmouce, přivedou k 
tobě jalovici červenou bez vady, na níž 
by nebylo poškvrny, a na kterouž by 
ještě jho nebylo kladeno.

3 A dáte ji Eleazarovi knězi, kterýž vyvede 
ji ven z stanů, a rozkáže ji zabiti před 
sebou.

9 Popel pak té jalovice spálené smete 
muž čistý, a vysype jej vně za stany na 
místě čistém, aby byl všechněm synům 
Izraelským chován k vodě očištění, 
kteráž bude k očištění za hřích.

JAN 15:3 Již vy čisti jste pro řeč, kterouž jsem 
mluvil vám.

GALATSKÝM 3:13 Ale vykoupilť jest 
nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn 
byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno 
jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),

EFEZSKÝM 5:26 Aby ji posvětil, očistiv ji 
obmytím vody v slovu,

ŽIDŮM 1:3 Kterýžto jsa blesk slávy, a 
obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem 
mocnosti své, očištění hříchů našich skrze 
sebe samého učiniv, posadil se na pravici 
velebnosti na výsostech,

ŽIDŮM 9:11 Ale Kristus přišed, nejvyšší 
kněz budoucího dobrého, skrze větší a 
dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to 

jest ne tohoto stavení,
12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 

vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

13 Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel 
jalovice, pokropující poskvrněných, 
posvěcuje jich k očištění těla,

14 Čím více krev Kristova, kterýžto skrze 
Ducha věčného samého sebe obětoval 
nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí 
vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu 
živému?

ŽIDŮM 10:14 Nebo jednou obětí dokonalé 
učinil na věky ty , kteříž posvěceni bývají.

ŽIDŮM 13:11 Nebo kterýchž hovad krev 
vnášína bývá do svatyně skrze nejvyššího 
kněze za hřích, těch pálena bývají těla vně 
za stany.

12 Protož i Ježíš, aby posvětil lidu skrze svou 
vlastní krev, vně za branou trpěl.

13 Vyjděmež tedy k němu ven z stanů, 
pohanění jeho nesouce.

Viz také: Židům 10:19-22,29.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.

4. MOJŽIŠOVA 21:9 I udělal Mojžíš 
hada měděného, a vyzdvihl jej na sochu; 
a stalo se, když ušťkl had někoho, a on 
vzhlédl na hada měděného, že zůstal 
živ.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.
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JAN 3:14 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na 
poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka,

15 Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale 
měl život věčný.

JAN 6:40 A tatoť jest vůle toho, kterýž 
mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří 
v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v 
den nejposlednější.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

Viz také: 2. Královská 18:4.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
H03 Příchod království Mesiáše.

4. MOJŽIŠOVA 24:7 Poteče voda 
z okovu jeho, a símě jeho u vodách 
mnohých. A král jeho vyvýšen bude více 
než Agag, a vyzdvihne se království jeho.

8 Bůh silný vyvedl jej z Egypta, jako 
udatnost jednorožcova jest jemu; sžereť 
národy protivné sobě, a kosti jich potře 
a střelami svými prostřílí.

15 Tedy vzav podobenství své, dí: Řekl 
Balám, syn Beorův, řekl muž mající oči 
otevřené,

16 Řekl slyšící výmluvnosti Boha silného, 
kterýž zná naučení nejvyššího, a vidění 
všemohoucího vidí, kterýž když padne, 
otevřené má oči:

17 Uzřímť jej, ale ne nyní, pohledím na něj, 
ale ne z blízka. Vyjdeť hvězda z Jákoba, a 

povstane berla z Izraele, kteráž poláme 
knížata Moábská, a zkazí všecky syny 
Set.

18 I bude Edom podmaněn, a Seir v 
vládařstí přijde nepřátelům svým; nebo 
Izrael zmužile sobě počínati bude.

19 Panovati bude pošlý z Jákoba, a zahladí 
ostatky z každého města.

1. MOJŽIŠOVA 49:10 Nebude odjata 
berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh 
jeho, dokudž nepřijde Sílo; a k němu se 
shromáždí národové.

ŽALMY 110:2 Berlu moci tvé vyšle 
Hospodin z Siona, řka: Panuj u prostřed 
nepřátel svých.

DANIEL 2:44 Za dnů pak těch králů 
vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na 
věky nebude zkaženo, a království to na 
žádného jiného nespadne, ale ono potře 
a konec učiní všechněm těm královstvím, 
samo pak státi bude na věky,

MATOUŠ 2:1 Když se pak narodil Ježíš 
v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, 
aj, mudrci od východu slunce přijeli do 
Jeruzaléma,

2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král 
Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho 
na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se 
jemu.

1 KORINTSKÝM 15:24 Potom bude konec, 
když vzdá království Bohu a Otci, když 
vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou 
vrchnost i moc.

25 Nebo musíť to býti, aby on kraloval, dokudž 
nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho.
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FILIPSKÝM 2:10 Aby ve jménu Ježíše 
každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na 
nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, 
jenž jsou pod zemí,

ŽIDŮM 1:8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó 
Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť 
berla království tvého.

9 Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi 
nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, 
Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky 
tvé.

ZJEVENÍ JANOVO 19:16 A máť na rouchu 
a na bedrách svých napsané jméno: Král 
králů a Pán pánů.

ZJEVENÍ JANOVO 22:16 Já Ježíš poslal jsem 
anděla svého, aby vám svědčil o těchto 
věcech v církvích. Já jsem kořen a rod 
Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

Viz také: #1; 4. Mojžišova 24:4; Žalmy 18:44; Jan 1:49; Judův 
1:11; 2 Petrův 1:19; Zjevení Janovo 2:14; Zjevení Janovo 20.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.
I03 Zápalné oběti představují konání Mesiáše 

– oběť bez vady – zápalná oběť ustavičná.

4. MOJŽIŠOVA 28:3 Díš tedy jim: 
Tato jest obět ohnivá, kterouž obětovati 
budete Hospodinu: Beránky roční 
bez poškvrny dva, každého dne v obět 
zápalnou ustavičně.

4 Beránka jednoho obětovati budeš ráno, 
a beránka druhého obětovati budeš k 
večerou.

5 Desátý také díl míry efi mouky bělné, 

v obět suchou, zadělané olejem 
nejčistším, čtvrtou částkou míry hin.

6 Ta jest obět zápalná ustavičná, kteráž 
obětována jest na hoře Sinai u vůni 
příjemnou, v obět ohnivou Hospodinu.

7 A obět mokrá její, čtvrtý díl míry hin na 
každého beránka; v svatyni obětuj obět 
mokrou silného nápoje Hospodinu.

8 Beránka pak druhého obětovati budeš 
k večerou, tak jako obět suchou jitřní, a 
jako obět mokrou její obětovati budeš 
v obět ohnivou, u vůni spokojující 
Hospodina.

9 Dne také sobotního dva beránky roční 
bez poškvrny, a dvě desetiny mouky 
bělné, olejem zadělané v obět suchou s 
obětí její mokrou.

10 Ta bude obět zápalná sobotní každého 
dne sobotního, mimo zápalnou obět 
ustavičnou a mokrou obět její.

IZAIÁŠ 53:10 Taktě se líbilo Hospodinu 
jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši 
svou v oběť za hřích,viděl símě své, byl 
dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, 
skrze něho šťastně konáno bylo.

MATOUŠ 27:51 A aj, opona chrámová 
roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země 
se třásla a skálé se pukalo,

LUKÁŠ 23:45 I zatmělo se slunce, a opona 
chrámová roztrhla se na poly.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
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jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

ŽIDŮM 7:25 A protož i dokonale spasiti 
může všecky přistupující skrze něj k Bohu, 
vždycky jsa živ k orodování za ně.

26 Takovéhoť zajisté nám slušelo míti 
nejvyššího kněze, svatého, nevinného, 
nepoškvrněného, odděleného od hříšníků, 
a jenž by vyšší nad nebesa učiněn byl,

27 Kterýž by nepotřeboval na každý den, jako 
onino kněží, nejprv za své vlastní hříchy 
oběti obětovati, potom za za hříchy lidu. 
Neboť jest to učinil jednou, samého sebe 
obětovav.

28 Zákon zajisté lidi mající nedostatky 
ustavoval za nejvyšší kněží, ale slovo 
přísežné, kteréž se stalo po Zákonu, 
ustanovilo Syna Božího dokonalého na věky.

ŽIDŮM 9:26 (Sic jinak byl by musil 
častokrát trpěti od počátku světa,) ale nyní 
jednou při skonání věků, na shlazení hřícha 
skrze obětování sebe samého, zjeven jest.

ŽIDŮM 10:1 Zákon zajisté, maje stín 
budoucího dobrého, a ne sám obraz 
pravý těch věcí, jednostejnými, kteréž po 
všecka léta obětují, obětmi nikdy nemůž 
přistupujících dokonalých učiniti.

2 Sic jinak zdaliž by již nepřestaly obětovány 
býti, protože by již neměli žádného svědomí 
z hříchu ti, jenž obětují, jsouce jednou 
očištěni?

3 Ale při těch obětech připomínání hříchů 
děje se každého roku.

4 Neboť možné není, aby krev býků a kozlů 
shladila hříchy.

5 Protož vcházeje na svět, dí: Obětí a darů 
nechtěl jsi, ale tělo jsi mi způsobil.

6 Zápalných obětí, ani obětí za hřích jsi 
neoblíbil.

7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož v knihách 
psáno jest o mně), abych činil, ó Bože, vůli 
tvou.

8 Pověděv napřed: Že obětí a darů, a zápalů, 
i obětí za hřích, (kteréž se podle Zákona 
obětují), nechtěl jsi, aniž jsi jich oblíbil,

9 Tehdy řekl: Aj, jduť, (jakož v knihách psáno 
jest o mně) abych činil, ó Bože, vůli tvou. 
Ruší první, aby druhé ustanovil.

10 V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze 
obětování těla Ježíše Krista jednou.

1 PETRŮV 1:19 Ale drahou krví jakožto 
Beránka nevinného a neposkvrněného, 
Krista,

20 Předzvěděného zajisté před ustanovením 
světa, zjeveného pak v časích posledních 
pro vás,

Viz také: 2. Mojžišova 29:41,42; 3. Mojžišova 6:9,12; 3. 
Mojžišova 9:3; 3. Mojžišova 12:6; 3. Mojžišova 14:12,13,21,24,25; 

3. Mojžišova 17:3; 3. Mojžišova 23:12; 4. Mojžišova 6:12,14; 4. 
Mojžišova 29:6,41-43; Sudcov 13:33; 2. Kronická 2:4; Ezdráš 

3:4,5; Nehemiáš 10:33; Žalmy 50:8; Žalmy 51:18-21; Izaiáš 56:7; 
Ezechiel 43:27; Ezechiel 46:13-15; Joel 2:14; Marek 15:38; Jan 

4:34; Římanům 12:1; Židům 10:14; 1 Petrův 2:5.
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E12 Mesiáš naplňuje Boží zákon.

5. MOJŽIŠOVA 11:18 Ale složte tato 
slova má v srdci svém a v mysli své, a 
uvažte je sobě za znamení na rukou 
svých, a budou jako náčelník mezi 
očima vašima.

19 A vyučujte jim syny své, rozmlouvajíce 
o nich, když sedneš v domě svém, aneb 
když půjdeš cestou, když lehneš i když 
vstaneš.

20 Napíšeš je také na veřejích domu svého i 
na branách svých,

JÓZUA 1:8 Neodejdeť kniha zákona 
tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati budeš 
o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil 
všecko podlé toho, což psáno jest v něm; 
nebo tehdáž šťastný budeš na cestách 
svých, a tehdáž opatrný budeš.

ŽALMY 1:1 Blahoslavený ten muž, 
kterýž nechodí po radě bezbožných, 
a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici 
posměvačů nesedá.

2 Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a 
v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.

ŽALMY 119:11 V srdci svém skládám řeč 
tvou, abych nehřešil proti tobě.

ŽALMY 119:97 Mem Ó jak miluji zákon 
tvůj, tak že každého dne on jest mé 
přemyšlování.

98 Nad nepřátely mé moudřejšího mne činíš 
přikázaními svými; nebo mám je ustavičně 
před sebou.

99 Nade všecky své učitele rozumnější 
jsem učiněn; nebo svědectví tvá jsou má 
přemyšlování.

IZAIÁŠ 34:16 Hledejte v knize 
Hospodinově, a čtěte. Ani jedno z těch 
nechybí, a jeden každý bez své druže 
nebude; nebo to ústa Páně přikázala, a duch 
jeho shromáždí je.

JEREMIÁŠ 8:9 Kohož zahanbili ti moudří? 
Kdo jsou předěšeni a jati? Aj, slovem 
Hospodinovým pohrdají, jakáž tedy jest 
moudrost jejich?

MATOUŠ 22:29 I odpověděv Ježíš, řekl jim: 
Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží.

LUKÁŠ 16:29 I řekl jemu Abraham: Majíť 
Mojžíše a Proroky, nechť jich poslouchají.

30 A on řekl: Nic, otče Abrahame, ale kdyby 
kdo z mrtvých šel k nim, budou pokání 
činiti.

31 I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a Proroků 
neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal, 
uvěří jemu.

JAN 5:39 Ptejte se na Písma; nebo vy 
domníváte se v nich věčný život míti, a tať 
svědectví vydávají o mně.

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:11 A ti byli 
udatnější nežli Tessalonitští, kteřížto přijali 
slovo Boží se vší chtivostí, na každý den 
rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly, jakž 
kázal Pavel.

ŘÍMANŮM 3:2 Mnohý všelikterak. Přední 
zajisté ten, že jest jim svěřen Zákon Boží.

2 PETRŮV 1:19 A mámeť přepevnou řeč 
prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce, 
jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až 
by se den rozednil a dennice vzešla v srdcích 

5. MOJŽIŠOVA



65

vašich,
20 Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví 

Písma svatého výklad nezáleží na rozumu 
lidském.

21 Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, 
ale Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili 
svatí Boží lidé.

ZJEVENÍ JANOVO 1:3 Blahoslavený, kdož 
čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a 
ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo 
čas blízko jest.

Viz také: 5. Mojžišova 6:6-8; Žalmy 19:8-11; Efezským 6:17; 
Koloským 3:16; 1 Tesalonickým 5:27; 1 Petrův 2:2.

B13 Autorita Mesiáše.
D02 Úřad Mesiáše jako Proroka.
D07 Mesiáš se stane Prostředníkem.
     
5. MOJŽIŠOVA 18:15 Proroka z 

prostředku tvého, z bratří tvých, jako já 
jsem, vzbudí tobě Hospodin Bůh tvůj; 
jeho poslouchati budete,

16 Podlé všeho toho, jakž jsi žádal od 
Hospodina Boha svého, na Orébě, v 
den shromáždění, řka: Ať více neslyším 
hlasu Hospodina Boha svého, ani 
více vidím ohně toho velikého, abych 
neumřel.

17 Pročež mi řekl Hospodin: Dobře 
mluvili, což jsou mluvili.

18 Proroka vzbudím jim z prostředku bratří 
jejich, jako jsi ty, a položím slova má v 
ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, což 
mu přikáži.

19 I budeť, že kdo by koli neposlouchal 
slov mých, kteráž mluviti bude ve jménu 
mém, já vyhledávati budu na něm.

MATOUŠ 17:5 Když pak on ještě mluvil, 
aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl 
hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj 
milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho 
poslouchejte.

MATOUŠ 21:10 A když vjel do Jeruzaléma, 
zbouřilo se všecko město, řkouce: I kdo jest 
tento?

11 Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, 
prorok od Nazarétu Galilejského.

MAREK 16:16 Kdož uvěří a pokřtí se, 
spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť 
zatracen.

LUKÁŠ 7:13 Kteroužto uzřev Pán, 
milosrdenstvím hnut jsa nad ní, řekl jí: 
Neplačiž.

14 A přistoupiv, dotekl se már. (Ti pak, kteříž 
nesli, zastavili se.) I řekl: Mládenče, toběť 
pravím, vstaň.

15 I pozdvih se mrtvý, sedl, a počal mluviti. I 
dal jej mateři jeho.

16 Tedy podjala všecky bázeň, i velebili Boha, 
řkouce: Že prorok veliký povstal mezi námi, 
a že Bůh navštívil lid svůj.

LUKÁŠ 9:18 I stalo se, když se on modlil 
obzvláštně, že byli s ním učedlníci. I otázal 
se jich, řka: Kým mne praví býti zástupové?

19 A oni odpověděvše, řekli: Janem Křtitelem, 
a jiní Eliášem, jiní pak, že prorok jeden z 
starých vstal.

20 I řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? 
Odpověděv Petr, řekl: Krista toho Božího.

LUKÁŠ 9:35 I stal se hlas z oblaku řkoucí: 
Tentoť jest Syn můj milý, jeho poslouchejte.
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LUKÁŠ 24:17 I řekl k nim: Které jsou to 
věci, o nichž rozjímáte vespolek, jdouce, a 
proč jste smutní?

18 A odpověděv jeden, kterémuž jméno 
Kleofáš, řekl jemu: Ty sám jeden jsi z 
příchozích do Jeruzaléma, ještos nezvěděl, 
co se stalo v něm těchto dnů?

19 Kterýmžto on řekl: I co? Oni pak řekli 
jemu: O Ježíšovi Nazaretském, kterýž byl 
muž prorok, mocný v slovu i v skutku, před 
Bohem i přede vším lidem,

20 A kterak jej vydali přední kněží a knížata 
naše na odsouzení k smrti, i ukřižovali jej.

JAN 1:45 Nalezl také Filip Natanaele. I dí 
jemu: O kterémž psal Mojžíš v Zákoně a 
Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z 
Nazaréta.

JAN 4:19 Řekla jemu žena: Pane, vidím, že jsi ty 
prorok.

JAN 4:25 Dí jemu žena: Vím, že Mesiáš přijde, 
jenž slove Kristus. Ten, když přijde, oznámí 
nám všecko.

26 Dí jí Ježíš: Jáť jsem, kterýž mluvím s tebou.

JAN 6:14 Ti pak lidé, uzřevše ten div, kterýž 
učinil Ježíš, pravili: Tento jest jistě prorok, 
kterýž měl přijíti na svět.

JAN 7:40 Tedy mnozí z zástupu 
uslyševše tu řeč, pravili: Tentoť jest právě 
prorok.

41 Jiní pravili: Tentoť jest Kristus. Ale někteří 
pravili: Zdaliž od Galilee přijde Kristus?

42 Zdaž nedí písmo, že z semene Davidova a z 
Betléma městečka, kdež býval David, přijíti 
má Kristus?

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

23 A staneť se, že každá duše, kteráž by 
neposlouchala toho Proroka, vyhlazena 
bude z lidu mého.

24 Ano i všickni proroci od Samuele a 
potomních, kteřížkoli mluvili, také jsou o 
těchto dnech předzvěstovali.

25 Vy jste synové proroků a synové úmluvy, 
kterouž učinil Bůh s otci našimi, řka k 
Abrahamovi: V semeni tvém požehnány 
budou všecky čeledi země.

26 Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého 
Ježíše, poslal ho dobrořečícího vám, aby 
se jeden každý z vás odvrátil od nepravostí 
svých.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:37 Toť jest 
ten Mojžíš, kterýž řekl synům Izraelským: 
Proroka vám vzbudí Pán Bůh váš z 
bratří vašich, podobně jako mne, toho 
poslouchejte.

ŽIDŮM 2:3 Kterakž my utečeme, 
takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto 
nejprvé začalo vypravováno býti skrze 
samého Pána, od těch pak, kteříž Pána 
slýchali, nám utvrzeno jest.

ŽIDŮM 3:7 Protož jakž praví Duch 
svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,

8 Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom 
popouzení Boha v den pokušení toho na 
poušti;

Viz také: Židům 1:1,2; Židům 3:2-8; Židům 10:26; Židům 
12:25,26.

5. MOJŽIŠOVA
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F11 Utrpení Mesiáše.

5. MOJŽIŠOVA 21:23 Nezůstane 
přes noc tělo jeho na dřevě, ale hned v 
ten den pochováš jej, nebo zlořečený 
jest před Bohem pověšený; protož 
nepoškvrňuj země své, kterouž 
Hospodin Bůh tvůj dává tobě v dědictví.

GALATSKÝM 3:13 Ale vykoupilť jest 
nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn 
byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno 
jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

5. MOJŽIŠOVA 33:3 Jak velice miluješ 
lidi! Všickni svatí jeho jsou v ruce tvé, 
oni také přivinuli se k nohám tvým, 
vezmouť prospěch z výmluvností tvých.

JAN 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal, aby každý, kdož 
věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

JAN 10:28 A jáť život věčný dávám jim, 
a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne 
z ruky mé.

29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade 
všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z 
ruky Otce mého.

JAN 17:12 Dokudž jsem s nimi byl na 
světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. 
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z 
nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se 
Písmo naplnilo.

JAN 17:24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, 
kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby 
hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo 
jsi mne miloval před ustanovením světa.

1 TESALONICKÝM 1; 6  A vy následovníci 
naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo jeho 
ve mnohé úzkosti, s radostí Ducha svatého, 

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

ZJEVENÍ JANOVO 1:20 Tajemství sedmi 
hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm 
svícnů zlatých, jest toto: Sedm hvězd jsou 
andělé sedmi církví; a sedm svícnů, kteréžs 
viděl, jest těch sedm církví.

Viz také: 2. Mojžišova 19:5,6; 5. Mojžišova 7:7-10; 1. Samuelova 
2:9; Žalmy 31:24; Jeremiáš 31:3; Malachiáš 1:2; Lukáš 10:39; Jan 
17:11-15; Římanům 8:35-39; Římanům 9:11-13; Efezským 2:4,5; 

Jan 4:19; Judův 1:1.

5. MOJŽIŠOVA
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A03 Mesiáš je potomkem Davidovým.

RÚT 4:13 A tak Bóz pojal sobě Rut, 
a byla manželkou jeho. A když všel k ní, 
dal jí to Hospodin, že počala a porodila 
syna.

14 I řekly ženy Noémi: Požehnaný 
Hospodin, kterýž nedopustil toho, abys 
měla zbavena býti příbuzného v tento 
čas, tak aby trvalo v Izraeli jméno jeho.

17 Daly mu pak jméno sousedy, kteréž 
pravily: Narodil se syn Noémi, a nazvaly 
ho jménem Obéd. Onť jest otec Izai, 
otce Davidova.

21 Salmon pak zplodil Bóza, Bóz pak 
zplodil Obéda;

22 Obéd pak zplodil Izai, Izai pak zplodil 
Davida.

MATOUŠ 1:5 Salmon zplodil Bóza z 
Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak 
zplodil Jesse.

6 Jesse zplodil Davida krále. David pak král 
zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla 
žena Uriášova.

MATOUŠ 1:15 Eliud zplodil Eleazara. 
Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil 
Jákoba.

16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z 
nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.

17 A tak všech rodů od Abrahama až do Davida 
bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí 
Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí 
Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 

vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

Viz také: 3. Mojžišova 25:25-29; 3. Mojžišova 27:13-31; Jób 
19:25; Žalmy 19:15; Žalmy 78:35; Izaiáš 41:14; Izaiáš 44:6,24; 
Izaiáš 48:17; Izaiáš 49:7; Izaiáš 54:5,8; Izaiáš 59:20; Izaiáš 

60:16; Matouš 1:1-17; Lukáš 3:23-38.

RÚT
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H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

1. SAMUELOVA 2:10 Kteříž se protiví 
Hospodinu, setříni budou, na takové s 
nebe hřímati bude. Hospodin souditi 
bude končiny země, a dá sílu králi 
svému, a vyvýší roh pomazaného svého.

ŽALMY 96:13 Před tváří Hospodina; neboť 
se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. 
Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, 
a národy v pravdě své.

MATOUŠ 25:31 A když přijde Syn člověka v 
slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy 
se posadí na trůnu velebnosti své,

32 A shromážděni budou před něj všickni 
národové. I rozdělí je na různo, jedny od 
druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od 
kozlů.

ŘÍMANŮM 14:10 Ty pak proč odsuzuješ bratra 
svého? Anebo také ty proč za nic pokládáš 
bratra svého? Však všickni staneme před 
stolicí Kristovou.

11 Psáno jest zajisté: Živť jsem já, praví Pán, 
žeť přede mnou bude klekati každé koleno, 
a každý jazyk vyznávati bude Boha.

12 A takť jeden každý z nás sám za sebe počet 
vydávati bude Bohu.

2 KORINTSKÝM 5:10 Všickni my zajisté 
ukázati se musíme před soudnou stolicí 
Kristovou, aby přijal jeden každý odplatu 
za to, což skrze tělo působil, podle toho, 
jakž práce čí byla, buďto v dobrém, nebo ve 
zlém.

ZJEVENÍ JANOVO 20:11 I viděl jsem trůn 

veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož 
tváří utekla země i nebe, a místo jim není 
nalezeno.

12 I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před 
obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A 
jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy 
života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž 
psáno bylo v knihách, totiž podle skutků 
svých.

13 A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, 
tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich 
byli, i souzeni jsou jeden každý podle 
skutků svých.

14 Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera 
ohnivého, a toť jest smrt druhá.

15 I ten, kdož není nalezen v knihách života, 
uvržen jest do jezera ohnivého.

Viz také: #1; #6; Žalmy 2:2; Žalmy 20:7; Žalmy 45:8; Žalmy 
89:18,25; Žalmy 92:10; Matouš 28:18; Lukáš 1:69; Skutky 

Apoštolů 4:27; Skutky Apoštolů 10:38.

1. SAMUELOVA
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A03 Mesiáš je potomkem Davidovým.
B01 Mesiáš je Syn Boží.
D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
H03 Příchod království Mesiáše.
               
2. SAMUELOVA 7:12 Když se vyplní 

dnové tvoji, a usneš s otci svými, 
vzbudím símě tvé po tobě, kteréž vyjde z 
života tvého, a utvrdím království jeho.

13 Onť ustaví dům jménu mému, a já 
utvrdím trůn království jeho až na věky.

14 Já budu jemu otcem, a on mi bude 
synem. Kterýž když zhřeší, trestati ho 
budu metlou lidskou a ranami synů 
lidských.

15 Ale milosrdenství mé nebude odjato od 
něho, tak jako jsem je odjal od Saule, 
kteréhož jsem zahnal od tváři tvé.

16 A tak utvrzen bude dům tvůj a království 
tvé až na věky před tebou, a trůn tvůj 
bude stálý až na věky.

ŽALMY 89:27 On volaje ke mně, dí: Ty 
jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení 
mého.

28 Já také za prvorozeného vystavím jej, a za 
vyššího králů zemských.

29 Na věky zachovám jemu milosrdenství své, 
a smlouva s ním stálá bude.

30 Učiním i to, aby na věky trvalo símě jeho, a 
trůn jeho jako dnové nebes.

MATOUŠ 3:17 A aj, zavzněl hlas s nebe 
řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž 
mi se dobře zalíbilo.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

18 Boha žádný nikdy neviděl, ale jednorozený 
Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám 
vypravil.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, 
a zdržuje všecko slovem mocnosti své, 
očištění hříchů našich skrze sebe samého 
učiniv, posadil se na pravici velebnosti na 
výsostech,

4 Tím důstojnější nad anděly učiněn, čím 
vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel.

5 Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn můj 
jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já 
budu jemu Otcem, a on mi bude Synem?

6 A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek 
země, dí: A klanějte se jemu všickni andělé 
Boží.

7 A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly 
své duchy, a služebníky své plamen ohně;

8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá 
na věky věků, berla pravosti jestiť berla 
království tvého.

2. SAMUELOVA
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1 JANŮV 4:9 V tomť zjevena jest 
láska Boží k nám, že Syna svého toho 
jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom 
živi byli skrze něho.

10 V tomť jest láska, ne že bychom my Boha 
milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna 
svého obět slitování za hříchy naše.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; 1. Královská 5:5; 1. Královská 8:19; 1. Kronická 
17:11; Žalmy 72:17-19; Žalmy 89:37,38; Izaiáš 9:6; Jeremiáš 

23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 7:14; Zachariáš 6:13; Matouš 16:18; 
Jan 12:34; Skutky Apoštolů 13:34-37; 1 Petrův 2:5; Zjevení 

Janovo 20.

E12 Mesiáš naplňuje Boží zákon.

2. SAMUELOVA 22:20 Kterýž vyvedl 
mne na prostranství, vysvobodil mne, 
nebo sobě oblíbil mne.

21 Odplatil mi Hospodin podlé 
spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou 
mých odplatil mi.

22 Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, 
aniž jsem se bezbožně strhl Boha svého.

23 Všickni zajisté soudové jeho jsou před 
oblíčejem mým, aniž jsem od kterých 
ustanovení jeho odstoupil.

24 A tak byv dokonalý před ním, šetřil 
jsem, abych se nedopustil nepravosti.

25 Protož odplatil mi Hospodin podlé 
spravedlnosti mé, vedlé čistoty mé před 
očima jeho.

ŽALMY 1:2 Ale v zákoně Hospodinově 
jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí 

dnem i nocí.

ŽALMY 22:9 Spustiltě se na Hospodina, 
nechť ho vysvobodí; nechať jej vytrhne, 
poněvadž se mu v něm zalíbilo.

ŽALMY 40:9 Abych činil vůli tvou, Bože 
můj, líbost mám; nebo zákon tvůj jest u 
prostřed vnitřností mých.

IZAIÁŠ 42:1 Aj, služebník můj, na 
kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož 
libuje duše má. Ducha svého dám jemu, onť 
soud národům vynášeti bude.

MATOUŠ 3:17 A aj, zavzněl hlas s nebe 
řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž 
mi se dobře zalíbilo.

MATOUŠ 17:5 Když pak on ještě mluvil, 
aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl 
hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj 
milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho 
poslouchejte.

JAN 15:10 Budete-li zachovávati 
přikázaní má, zůstanete v mém milování, 
jakož i já přikázání Otce svého zachoval 
jsem, i zůstávám v jeho milování.

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

ŘÍMANŮM 10:4 Nebo konec Zákona jest 
Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.

Viz také: Žalmy 18:20-25; Žalmy 37:31; Žalmy 119:13,30,102; Jan 
8:29; Jan 13:31,32; Římanům 3:31; Římanům 7:12; Římanům 
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8:3,4; Galatským 3:13,21; Galatským 5:22,23.

B13 Autorita Mesiáše.
B21 Mesiáš je Světlo.
E09 Počestnost Mesiáše.

2. SAMUELOVA 23:1 Tato jsou pak 
poslední slova Davidova: Řekl David syn 
Izai, řekl, pravím, muž, kterýž jest velice 
zvýšený, pomazaný Boha Jákobova, a 
libý v zpěvích Izraelských:

2 Duch Hospodinův mluvil skrze mne, a 
řeč jeho jazykem mým vynesena.

3 Řekl mi Bůh Izraelský, mluvila skála 
Izraelská: Kdo panovati bude nad lidem, 
budeť spravedlivý, panující v bázni Boží.

4 Rovně jako bývá světlo jitřní, když 
slunce vychází ráno bez oblaků, a jako 
mocí tepla a deště roste bylina z země:

ŽALMY 72:6 Jako když sstupuje déšť 
na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové 
skrápějící zemi:

7 Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a 
bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.

8 Panovati bude od moře až k moři, a od řeky 
až do končin země.

MICHEÁŠ 5:1 A ty Betléme Efrata, jakžkoli 
jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe 
mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem 
v Izraeli, a jehož východové jsou od 
starodávna, ode dnů věčných.

LUKÁŠ 1:76 Ty pak, dítě, prorokem 
Nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš 
před tváří Páně připravovati cesty jeho,

77 Aby bylo dáno umění spasitelné lidu jeho 
na odpuštění hříchů jejich,

78 Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v 
němžto navštívil nás, vyšed z výsosti,

79 Aby se ukázal sedícím v temnostech a v 
stínu smrti, k spravení noh našich na cestu 
pokoje.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

JAN 12:35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na 
malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud 
Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo 
kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

36 Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste 
synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a 
odšed, skryl se před nimi.

ZJEVENÍ JANOVO 21:23 A to město 
nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily 
v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce 
jeho jest Beránek.

Viz také: #1; 5. Mojžišova 32:4,30,31; Žalmy 2:6-8; Žalmy 
72:6; Žalmy 89:36; Izaiáš 4:2; Izaiáš 60:1-3,19,20; Hozeáš 6:3; 

Micheáš 5:7; Jan 1:6,7.

1 SAMUEL
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E01 Povaha Mesiášovy služby.

2. KRÁLOVSKÁ 1:6 Odpověděli 
jemu: Muž nějaký vyšel nám v cestu 
a řekl nám: Jděte, navraťte se k králi, 
kterýž vás poslal, a rcete jemu: Takto 
praví Hospodin: Zdali není Boha v 
Izraeli, že ty posíláš tázati se Belzebuba, 
boha Akaron? Protož s ložce, na 
kterémžs se složil, nesejdeš, ale jistotně 
umřeš.

11 Opět poslal k němu král padesátníka 
jiného s padesáti jeho. Kterýž mluvil 
a řekl jemu: Muži Boží, takto rozkázal 
král: Rychle sstup dolů.

12 I odpověděl Eliáš a řekl jim: Jestliže 
jsem muž Boží, nechť sstoupí oheň s 
nebe, a sžíře tě i tvých padesát. A tak 
sstoupil oheň Boží s nebe, a sežral jej i 
padesát jeho.

LUKÁŠ 9:51 I stalo se, když se doplnili 
dnové vzetí jeho vzhůru, a on se byl již na 
tom ustavil, aby šel do Jeruzaléma,

52 Že poslal posly před sebou. A oni jdouce, 
vešli do městečka Samaritánského, aby 
jemu zjednali hospodu.

53 I nepřijali ho, protože obličej jeho byl 
obrácen k jití do Jeruzaléma.

54 A viděvše to učedlníci jeho, Jakub a Jan, 
řekli: Pane, chceš-li, ať díme, aby oheň 
sstoupil s nebe a spálil je, jako i Eliáš učinil?

55 A obrátiv se Ježíš, potrestal jich, řka: Nevíte, 
čího jste vy duchu.

56 Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší 
lidských, ale aby je spasil. I odešli do jiného 
městečka.

LUKÁŠ 24:47 A aby bylo kázáno ve jménu 

jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi 
národy, počna od Jeruzaléma.

JAN 3:17 Neboť jest neposlal Bůh Syna svého 
na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen 
byl svět skrze něho.

JAN 12:47 A slyšel-liť by kdo slova má, 
a nevěřil by, jáť ho nesoudím; nebo nepřišel 
jsem, abych soudil svět, ale abych spasen 
učinil svět.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:8 Ale přijmete moc 
Ducha svatého, přicházejícího na vás, a 
budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve 
všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 
končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 8:14 Uslyšavše 
pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří 
přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.

Viz také: Príslovia 9:8; Jeremiáš 23:13; Micheáš 1:5; Matouš 
18:11; Matouš 20:28; Lukáš 19:10; Jan 4:4,9,40-42; Skutky 

Apoštolů 9:31; 1 Timoteovi 1:15.

2. KRÁLOVSKÁ
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A03 Mesiáš je potomkem Davidovým.
D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
     
1. KRONICKÁ 17:11 Nebo když se 

vyplní dnové tvoji, abys šel za otci 
svými, vzbudím símě tvé po tobě, kteréž 
bude z synů tvých, a utvrdím království 
jeho.

MATOUŠ 2:1 Když se pak narodil Ježíš 
v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, 
aj, mudrci od východu slunce přijeli do 
Jeruzaléma,

2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král 
Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho 
na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se 
jemu.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:36 David 
zajisté za svého věku poslouživ vůli Boží, 
usnul, a přiložen jest k otcům svým, a viděl 
porušení,

37 Ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil, neviděl 
porušení.

ŘÍMANŮM 1:3 O Synu jeho, (zplozeném z 
semene Davidova s strany těla,

Viz také: #1.

E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.

1. KRONICKÁ 17:12 Onť mi ustaví 
dům, a já utvrdím trůn jeho až na věky.

JAN 2:19 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte 
chrám tento, a ve třech dnech zase vzdělám 
jej.

20 I řekli Židé: Čtyřidceti a šest let dělán jest 

chrám tento, a ty ve třech dnech vzděláš jej?
21 Ale on pravil o chrámu těla svého.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:47 
Šalomoun pak udělal jemu dům.

48 Ale Nejvyšší nebydlí v domích rukou 
udělaných, jakož dí prorok:

49 Nebe jest mi stolice a země podnož noh 
mých, i jakýž mi tedy dům uděláte? praví 
Pán. Anebo jaké jest místo odpočívání 
mého?

KOLOSKÝM 2:9 Nebo v něm přebývá všecka 
plnost Božství tělesně.

Viz také: #1; Zachariáš 6:12,13.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.

1. KRONICKÁ 17:13 Já budu 
jemu otcem, a on mi bude synem, a 
milosrdenství svého neodejmu od něho, 
jako jsem je odjal od toho, kterýž byl 
před tebou.

LUKÁŠ 9:35 I stal se hlas z oblaku řkoucí: 
Tentoť jest Syn můj milý, jeho poslouchejte.

JAN 3:3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, 
amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo 
znovu, nemůž viděti království Božího.

ŽIDŮM 1:5 Nebo kterému kdy z andělů 
řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem 
tebe? A opět: Já budu jemu Otcem, a on mi 
bude Synem?

Viz také: #1; Žalmy 2:7,12.

1. KRONICKÁ
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H03 Příchod království Mesiáše.

1. KRONICKÁ 17:14 Ale postavím jej 
v domě svém a v království svém až na 
věky, a trůn jeho bude nepohnutelný až 
na věky.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

Viz také: #1; Židům 3:6.

1. KRONICKÁ
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D08 Mesiáš se stane Zastáncem.

JÓB 17:3 Postav mi, prosím, rukojmě za 
sebe; kdo jest ten, nechť mi na to ruky 
podá.

PRÍSLOVIA 11:15 Velmi sobě škodí, kdož 
slibuje za cizího, ješto ten, kdož nenávidí 
rukojemství, bezpečen jest.

PRÍSLOVIA 17:18 Člověk bláznivý 
ruku dávaje, činí slib před přítelem svým.

PRÍSLOVIA 22:26 Nebývej mezi 
rukojměmi, mezi slibujícími za dluhy.

ŽIDŮM 7:22 Takť lepší smlouvy 
prostředníkem učiněn jest Ježíš.

Viz také: Izaiáš 38:14; Jeremiáš 30:21,22.

 
D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
E11 Mesiáš se stane dárcem věčného  života.
G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.

JÓB 19:25 Ačkoli já vím, že vykupitel 
můj živ jest, a že v den nejposlednější 
nad prachem se postaví.

26 A ač by kůži mou i tělo červi zvrtali, 
však vždy v těle svém uzřím Boha.

27 Kteréhož já uzřím sobě, a oči mé spatří 
jej, a ne jiný, jakkoli zhynula ledví má u 
vnitřnosti mé.

IZAIÁŠ 26:19 Oživouť mrtví tvoji, těla 
mrtvá má vstanou. Prociťte a prozpěvujte, 
obyvatelé prachu. Nebo rosa tvá jako rosa 
na bylinách, ale bezbožné k zemi zporážíš.

DANIEL 12:2 Tuť mnozí z těch, kteříž 
spí v prachu země, procítí, jedni k životu 
věčnému, druzí pak ku pohanění a ku 
potupě věčné.

JAN 5:28 Nedivtež se tomu; neboť přijde 
hodina, v kteroužto všickni, kteříž v hrobích 
jsou, uslyší hlas jeho.

ŘÍMANŮM 8:13 Nebo budete-li podle těla 
živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky 
těla mrtvili, živi budete.

1 KORINTSKÝM 15:22 Nebo jakož v 
Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista 
všickni obživeni budou.

23 Ale jeden každý v svém pořádku: Prvotiny 
Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v 
příští jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 1:18 A živý, ješto jsem 
byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. 
Amen. A mám klíče pekla i smrti.

Viz také: Jób 33:23,24; Žalmy 19:15; Izaiáš 54:5; Izaiáš 59:20,21; 
Ezechiel 37:7-10; Efezským 1:7; 2 Timoteovi 4:8.

JÓB
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B11 Poslušnost Mesiáše.
E12 Mesiáš naplňuje Boží zákon.
G05 Mesiáš ponese hodně ovoce.

ŽALMY 1:1 Blahoslavený ten muž, 
kterýž nechodí po radě bezbožných, a 
na cestě hříšníků nestojí, a na stolici 
posměvačů nesedá.

2 Ale v zákoně Hospodinově jest líbost 
jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i 
nocí.

3 Nebo bude jako strom štípený při 
tekutých vodách, kterýž ovoce své 
vydává časem svým, jehožto list 
nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně 
mu se povede.

4 Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, 
kteréž rozmítá vítr.

5 A protož neostojí bezbožní na 
soudu, ani hříšníci v shromáždění 
spravedlivých.

6 Neboť zná Hospodin cestu 
spravedlivých, ale cesta bezbožných 
zahyne.

ŽALMY 40:9 Abych činil vůli tvou, Bože 
můj, líbost mám; nebo zákon tvůj jest u 
prostřed vnitřností mých.

IZAIÁŠ 53:11 Z práce duše své uzří 
užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou 
ospravedlní spravedlivý služebník můj 
mnohé; nebo nepravosti jejich on sám 
ponese.

JEREMIÁŠ 17:7 Požehnaný ten muž, kterýž 
doufá v Hospodina, a jehož naděje jest 
Hospodin.

8 Nebo podobný bude stromu štípenému při 
vodách, a při potoku pouštějícímu kořeny 

své, kterýž necítí, když přichází vedro, ale 
list jeho bývá zelený, a v rok suchý nestará 
se, aniž přestává nésti ovoce.

JAN 4:34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest, abych 
činil vůli toho, jenž mne poslal, a dokonal 
dílo jeho.

ŘÍMANŮM 3:12 Všickni se uchýlili, spolu 
neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil 
dobré, není ani jednoho.

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 
učiněn byl,

ZJEVENÍ JANOVO 22:2 Uprostřed pak 
rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo 
života, přinášející dvanáctero ovoce, na 
každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své 
k zdraví národů.

Viz také: 1. Mojžišova 2:9; 5. Mojžišova 11:18-20; Józua 
1:8; Žalmy 37:30,31; Žalmy 104:34; Žalmy 112:1; Žalmy 

119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremiáš 31:33; Malachiáš 3:17,18; 
Římanům 7:22; Židům 8:10; Jan 5:3.

F12 Mesiáš se setká s odporem.

ŽALMY 2:1 Proč se bouří národové, a 
lidé daremné věci přemyšlují?

LUKÁŠ 18:32 Nebo vydán bude pohanům, 
a bude posmíván, a zlehčen i uplván.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:24 Kteříž 
uslyševše to, jednomyslně pozdvihli hlasu k 
Bohu a řekli: Hospodine, ty jsi Bůh, kterýž 

ŽALMY
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jsi učinil nebe i zemi, i moře i všecko, což v 
nich jest,

25 Kterýž jsi skrze ústa Davida, služebníka 
svého, řekl: Proč jsou se bouřili národové a 
lidé myslili marné věci?

26 Postavili se králové zemští, a knížata sešla 
se vespolek proti Pánu a proti Pomazanému 
jeho.

27 Právěť jsou se jistě sešli proti svatému 
Synu tvému Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, 
Herodes a Pontský Pilát, s pohany a lidem 
Izraelským,

28 Aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá 
předuložila, aby se stalo.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

Viz také: #1; Žalmy 83:3-6; Matouš 21:38; Jan 11:50; Skutky 
Apoštolů 5:33; Skutky Apoštolů 16:22.

F12 Mesiáš se setká s odporem.

ŽALMY 2:2 Sstupují se králové 
zemští, a knížata se spolu radí proti 
Hospodinu, a proti pomazanému jeho,

3 Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a 
zavrzme od sebe provazy jejich.

LUKÁŠ 13:31 A v ten den přistoupili 
někteří z farizeů, řkouce jemu: Vyjdi, 
a odejdi odsud, nebo Herodes chce tě 
zamordovati.

LUKÁŠ 19:14 Měšťané pak jeho nenáviděli 
ho, a poslali poselství za ním, řkouce: 
Nechcemeť, aby tento kraloval nad námi.

LUKÁŠ 23:11 A pohrdna jím Herodes s 
svým rytířstvem, a naposmívav se jemu, 
oblékl jej v roucho bílé, i odeslal zase ku 
Pilátovi.

12 I učiněni jsou přátelé Herodes s Pilátem 
v ten den. Nebo před tím nepřátelé byli 
vespolek.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

Viz také: #1; Matouš 2:16; Matouš 25:59; Matouš 27:1; Jan 
1:41; Jan 15:23; Skutky Apoštolů 4:5-8; Skutky Apoštolů 10:38; 

Skutky Apoštolů 12:1-6; Židům 1:9; 1 Petrův 2:7,8.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 2:4 Ale ten, jenž přebývá v 
nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.

5 Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě 
svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka:

6 Jáť jsem ustanovil krále svého nad 
Sionem, horou svatou mou.

MATOUŠ 23:33 Hadové, plémě ještěrčí, i 
jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně?

34 Protož aj, já posílám k vám proroky a 
moudré a učitele, a vy z těch některé 
zmordujete a ukřižujete, a některé z nich 
bičovati budete v školách vašich, a budete je 
honiti z města do města,

35 Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, 
vylitá na zemi, od krve Abele spravedlivého, 
až do krve Zachariáše syna Barachiášova, 
kteréhož jste zabili mezi chrámem a 
oltářem.

36 Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci 

ŽALMY



79

na pokolení toto.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

EFEZSKÝM 1:22 A všecko poddal pod nohy 
jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,

ZJEVENÍ JANOVO 14:1 Tedy pohleděl 
jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním 
sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno 
Otce jeho napsané na čelích svých.

ZJEVENÍ JANOVO 19:15 A z úst jeho 
vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky 
národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

Viz také: #1; Žalmy 11:4; Žalmy 37:13; Žalmy 50:16-22; Žalmy 
59:9; Žalmy 115:3; Príslovia 1:26; Izaiáš 40:22; Zachariáš 1:15; 

Lukáš 19:27,43,44; Skutky Apoštolů 2:34-36; Skutky Apoštolů 
5:30,31; Židům 12:22-25; Zjevení Janovo 14:1; Zjevení Janovo 

19:15.

B01 Mesiáš je Syn Boží.
B04 Boží atributy Mesiáše.

ŽALMY 2:7 Vypravovati budu úsudek. 
Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já 
dnes zplodil jsem tě.

MATOUŠ 3:17 A aj, zavzněl hlas s nebe 
řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž 

mi se dobře zalíbilo.

MATOUŠ 25:31 A když přijde Syn člověka v 
slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy 
se posadí na trůnu velebnosti své,

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:32 A my 
vám zvěstujeme to zaslíbení, které se stalo 
otcům, že jest je již Bůh naplnil nám synům 
jejich, vzkřísiv Ježíše;

33 Jakož i v druhém Žalmu napsáno jest: Syn 
můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.

ŘÍMANŮM 1:1 Pavel, služebník Jezukristův, 
povolaný apoštol, oddělený k kázaní 
evangelium Božího,

2 (Kteréžto zdávna zaslíbil skrze proroky své 
v Písmích svatých,)

3 O Synu jeho, (zplozeném z semene 
Davidova s strany těla,

4 Kterýž prokázán jest býti Synem Božím 
mocně, podle Ducha posvěcení, skrze z 
mrtvých vstání,) totiž o Ježíši Kristu, Pánu 
našem,

ŽIDŮM 5:5 Tak i Kristus ne sám sobě 
té cti osobil, aby byl nejvyšším knězem, ale 
ten, kterýž řekl jemu: Syn můj jsi ty, já dnes 
zplodil jsem tebe.

6 Jakž i jinde praví: Ty jsi kněz na věky podle 
řádu Melchisedechova.

Viz také: Matouš 16:16; Matouš 17:5; Jan 1:14,18; Římanům 
1:1-4; Židům 1:5,6.

ŽALMY
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 2:8 Požádej mne, a dámť 
národy, dědictví tvé, a končiny země, 
vládařství tvé.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe 
samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, 
Ježíše Krista.

4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem 
vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

ZJEVENÍ JANOVO 14:1 Tedy pohleděl 
jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním 
sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno 
Otce jeho napsané na čelích svých.

ZJEVENÍ JANOVO 19:15 A z úst jeho 
vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky 
národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

Viz také: #1; #2; #4; Žalmy 22:18; Skutky Apoštolů 20:21; 
Skutky Apoštolů 26:18-20; Římanům 16:26; 1 Tesalonickým 1:9; 

Zjevení Janovo 7:9-12; Zjevení Janovo 15:4.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 2:9 Roztlučeš je prutem 
železným, a jako nádobu hrnčířskou 
roztříštíš je.

ZJEVENÍ JANOVO 2:26 Kdož by pak vítězil 
a ostříhal až do konce skutků mých, dám 
jemu moc nad pohany.

27 I budeť je spravovati prutem železným, a 
jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž 
i já vzal jsem od Otce svého.

ZJEVENÍ JANOVO 12:5 I porodila syna 
pacholíka, kterýž měl spravovati všecky 
národy prutem železným. I vytržen jest syn 
její k Bohu a k trůnu jeho.

Viz také: #1; Žalmy 21:9,10; Žalmy 89:23; Izaiáš 30:14; Izaiáš 
60:12; Daniel 2:44.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 2:10 A protož, králové, nyní 
srozumějte, vyučujte se, soudcové 
zemští.

11 Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s 
třesením.

12 Líbejte syna, aby se nerozhněval, a 
zhynuli byste na cestě, jakž by se jen 
málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení 
jsou všickni, kteříž doufají v něho.

IZAIÁŠ 60:1 Povstaniž, zastkvěj 
se, poněvadž přišlo světlo tvé, a sláva 
Hospodinova vzešla nad tebou.

2 Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota 
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národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a 
sláva jeho nad tebou vidína bude.

3 I budou choditi národové v světle tvém, a 
králové v blesku, jenž vzejde nad tebou.

4 Pozdvihni vůkol očí svých, a popatř. Všickni 
tito shromáždíce se, k tobě se poberou, 
synové tvoji zdaleka přijdou, a dcery tvé při 
boku tvém chovány budou.

5 Tehdáž uzříš to, a rozveselíš se, tehdáž 
podiví se, a rozšíří se srdce tvé; nebo se 
obrátí k tobě množství mořské, síla pohanů 
přijde k tobě.

JAN 5:23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce 
ctí. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž 
ho poslal.

2 TESALONICKÝM 1:8 V plameni ohně, 
kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají 
Boha a neposlouchají evangelium Pána 
našeho Jezukrista,

9 Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, 
zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy 
moci jeho,

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

12 Oči pak jeho byly jako plamen ohně, a na 
hlavě jeho korun množství, a měl jméno 
napsané, kteréhož žádný neví, než on sám.

13 A byl odín v roucho pokropené krví, a sloveť 
jméno jeho Slovo Boží.

14 A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých 
koních, jsouce odíni v kment bílý a čistý.

15 A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím bil 
všecky národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 

bude.
16 A máť na rouchu a na bedrách svých 

napsané jméno: Král králů a Pán pánů.

Viz také: #1; #2; Žalmy 40:5; Žalmy 84:13; Žalmy 146:3-5; 
Príslovia 16:20; Jeremiáš 17:7; Římanům 10:11; Židům 1:5; 

Židům 12:22-25,28,29; 1 Petrův 2:6; 1 Petrův 1:21.

E25 esiáš bude uctíván a veleben.

ŽALMY 8:1 Přednímu zpěváku na 
gittejský nástroj, žalm Davidův. (8:2) 
Hospodine Pane náš, jak důstojné jest 
jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil 
slávu svou nad nebesa.

2 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, 
žalm Davidův. (8:2) Hospodine Pane 
náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší 
zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad 
nebesa.

3 Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí 
požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny 
svých nepřátel, abys přítrž učinil 
protivníku a vymstívajícímu se.

MATOUŠ 11:25 V ten čas odpověděv Ježíš, 
řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, 
že jsi skryl tyto věci před moudrými a 
opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.

MATOUŠ 21:15 Vidouce pak přední kněží a 
zákoníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají 
v chrámě a praví : Aj syn Davidův, Spasitel, 
rozhněvali se.

16 A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš 
pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, 
že z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí 
požívají, dokonal jsi chválu?

Viz také: Lukáš 10:21; 1 Korintským 1:27.
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B07 Všemohoucnost Mesiáše.

ŽALMY 8:7 Pánem jsi ho učinil nad 
dílem rukou svých, všecko jsi podložil 
pod nohy jeho:

EFEZSKÝM 1:22 A všecko poddal pod nohy 
jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,

Viz také: Matouš 28:18; Židům 1:2; Židům 2:8.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.
F01 Je prorokována smrt Mesiáše.
G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.
     
ŽALMY 16:8 Představuji Hospodina 

před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi 
po pravici, nikoli se nepohnu.

9 Z té příčiny rozveselilo se srdce mé, 
a zplésala sláva má, ano i tělo mé v 
bezpečnosti přebývati bude.

10 Nebo nenecháš duše mé v pekle, 
aniž dopustíš svatému svému viděti 
porušení.

11 Známou učiníš mi cestu života; sytost 
hojného veselí jest před oblíčejem 
tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé 
až na věky.

ŽALMY 49:16 Ale Bůh vykoupí duši mou z 
moci pekla, když mne přijme. Sélah.

ŽALMY 71:20 Kterýž ač jsi mi dal okusiti 
úzkostí velikých a hrozných, však zase k 
životu navrátíš mne, a z propastí země zase 
mne vyzdvihneš.

IZAIÁŠ 25:8 Sehltí i smrt u vítězství, 
a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké 

tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší 
země; (nebo Hospodin mluvil).

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:25 Nebo 
David praví o něm: Spatřoval jsem Pána 
před sebou vždycky; nebo jest mi po pravici, 
abych se nepohnul.

26 Protož rozveselilo se srdce mé, a zplésal 
jazyk můj, nýbrž i tělo mé odpočine v 
naději.

27 Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš 
viděti svatému svému porušení.

28 Známé jsi mi učinil cesty života, a naplníš 
mne utěšením před obličejem svým.

29 Muži bratří, sluší směle mluviti k vám 
o patriarchovi Davidovi, že i umřel, i 
pochován jest, i hrob jeho jest u nás až do 
dnešního dne.

30 Prorok tedy byv a věděv, že přísahou zavázal 
se jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle 
těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,

31 To předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, 
že není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo 
jeho vidělo porušení.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:33 Jakož i v 
druhém Žalmu napsáno jest: Syn můj jsi ty, 
já dnes zplodil jsem tebe.

34 A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více 
nenavracoval v porušení, takto o tom řekl: 
Dám vám svaté věci Davidovy věrné.

35 Protož i v jiném Žalmu dí: Nedáš svatému 
svému viděti porušení.

36 David zajisté za svého věku poslouživ vůli 
Boží, usnul, a přiložen jest k otcům svým, a 
viděl porušení,

37 Ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil, neviděl 
porušení.

ZJEVENÍ JANOVO 1:18 A živý, ješto jsem 
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byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. 
Amen. A mám klíče pekla i smrti.

Viz také: Žalmy 30:4; Žalmy 86:13; Izaiáš 26:19; Hozeáš 6:2; 
Hozeáš 13:14; Matouš 27:52,53; Jan 8:51-55; Skutky Apoštolů 

3:14,15; 1 Korintským 15:20,26,42,54,55.

B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.

ŽALMY 17:15 Já pak v spravedlnosti 
spatřovati budu tvář tvou; nasycen budu 
obrazem tvým, když procítím.

MATOUŠ 25:31 A když přijde Syn člověka v 
slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy 
se posadí na trůnu velebnosti své,

LUKÁŠ 9:26 Neb kdož by se za mne 
styděl a za mé řeči, za tohoť se Syn člověka 
styděti bude, když přijde v slávě své a Otce 
svého i svatých andělů.

LUKÁŠ 9:32 Petr pak a ti, kteříž s ním 
byli, obtíženi byli snem, a procítivše, viděli 
slávu jeho a dva muže, ani stojí s ním.

33 I stalo se, když oni odešli od něho, řekl Petr 
k Ježíšovi: Mistře, dobréť jest nám zde býti. 
Protož udělejme tuto tři stánky, tobě jeden, 
a Mojžíšovi jeden, a Eliášovi jeden, nevěda, 
co mluví.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 11:40 Dí jí Ježíš: Všakť jsem řekl, 
že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.

JAN 17:22 A já slávu, kterouž jsi mi 

dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my 
jedno jsme.

23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli 
v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne 
poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne 
miloval.

24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, 
aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu 
mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval 
před ustanovením světa.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:55 On pak 
pln jsa Ducha svatého, pohleděv do nebe, 
uzřel slávu Boží a Ježíše stojícího na pravici 
Boží.

ŘÍMANŮM 8:18 Nebo tak za to mám, že 
nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí 
slávě, kteráž se zjeviti má na nás.

1 KORINTSKÝM 13:12 Nyní zajisté vidíme 
v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž 
tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale 
tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen 
budu.

2 KORINTSKÝM 3:18 My pak všickni 
odkrytou tváří slávu Páně jakožto v zrcadle 
spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme 
od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.

1 JANŮV 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží 
jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. 
Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu 
budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž 
jest.

Viz také: Žalmy 104:31; Žalmy 138:5; Izaiáš 6:1-5; Izaiáš 24:14; 
Izaiáš 35:2; Izaiáš 40:5; Izaiáš 60:1; Izaiáš 61:6; Ezechiel 3:23; 

Ezechiel 10:4; Habakuk 2:14; Matouš 8:38; Matouš 19:28; 
Marek 8:38; Marek 13:26; Lukáš 19:38; Jan 12:41.
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F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 18:5 Obklíčilyť mne byly 
bolesti smrti, a proudové nešlechetných 
předěsili mne.

6 Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, 
osídla smrti zachvátila mne.

7 V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, 
a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel 
z chrámu svého hlas můj, a volání mé 
před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho.

ŽALMY 88:7 Spustils mne do jámy 
nejzpodnější, do nejtemnějšího a 
nejhlubšího místa.

8 Dolehla na mne prchlivost tvá, a vším 
vlnobitím svým přikvačil jsi mne. Sélah.

ŽALMY 116:3 Obklíčilyť mne byly bolesti 
smrti, a úzkosti hrobu potkaly mne; sevření 
a truchlost přišla na mne.

MAREK 14:33 A pojav s sebou Petra a 
Jakuba a Jana, počal se lekati a velmi teskliv 
býti.

34 I dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. 
Počekejtež tuto a bděte.

35 A poodšed maličko, padl na zemi a modlil 
se, aby, bylo-li by možné, odešla od něho 
hodina ta.

36 I řekl: Abba, Otče, všecko jest možné tobě. 
Přenes kalich tento ode mne, ale však ne, 
což já chci, ale co ty.

LUKÁŠ 22:44 A jsa v boji, horlivěji se 
modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě 
krve tekoucí na zemi.

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 

ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 
vysvobozen z toho, čehož se strašil.

B11 Poslušnost Mesiáše.

ŽALMY 18:22 Nebo jsem ostříhal cest 
Hospodinových, aniž jsem se bezbožně 
strhl Boha svého.

23 Všickni zajisté soudové jeho jsou přede 
mnou, a ustanovení jeho neodložil jsem 
od sebe.

24 Nýbrž upřímě choval jsem se k němu, a 
vystříhal jsem se nepravosti své.

25 Protož odplatil mi Hospodin podlé 
spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou 
mých, kteráž jest před očima jeho.

LUKÁŠ 23:4 I dí Pilát k předním kněžím 
a k zástupům: Žádné viny nenalézám na 
tomto člověku.

LUKÁŠ 23:14 Řekl k nim: Dali jste mi toho 
člověka, jako by lid odvracel po sobě, a aj, já 
před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem 
nenalezl na tom člověku ve všem tom, což 
vy na něj žalujete.

LUKÁŠ 23:22 A on po třetí řekl k nim: Což 
jest pak zlého učinil tento? Jáť žádné příčiny 
smrti nenalézám na něm. Protož potresce 
ho, propustím.

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 
učiněn byl,
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Viz také: 2. Mojžišova 23:21; Žalmy 1:2; Žalmy 37:31; Žalmy 
40:9; Žalmy 119:1,44,51,97,102; Jeremiáš 31:33; Ezechiel 36:27; 

Jan 18:38; Jan 19:4,6.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.
E13 Bůh potvrzuje službu Mesiáše.

ŽALMY 20:5 Dejž tobě vše podlé srdce 
tvého, a všelikou radu tvou vyplň.

6 I budeme prozpěvovati o spasení tvém, 
a ve jménu Boha našeho korouhve 
vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky 
prosby tvé.

7 Nyníť jsme poznali, že Hospodin 
zachoval svého pomazaného, a že jej 
vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v 
jeho přesilné pravici jest spasení.

ŽALMY 132:17 Tuť způsobím, aby zkvetl 
roh Davidův; připravím svíci pomazanému 
svému.

18 Nepřátely jeho v hanbu zobláčím, nad ním 
pak kvésti bude koruna jeho.

JAN 11:42 Já zajisté vím, že ty mne 
vždycky slyšíš, ale pro zástup, kterýž okolo 
stojí, řekl jsem, aby věřili, že jsi ty mne 
poslal.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe 
samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, 
Ježíše Krista.

4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem 
vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:36 Protož 
věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť jest 
Bůh i Pánem ho učinil i Kristem, toho 
Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.

SKUTKY APOŠTOLŮ 5:31 Toho 
jest Bůh, jakožto Knížete a Spasitele, 
povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu 
Izraelskému pokání a odpuštění hříchů.

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 
ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 
vysvobozen z toho, čehož se strašil.

Viz také: Žalmy 13:6; Žalmy 18:36,51; Žalmy 28:8; Izaiáš 57:15; 
Matouš 6:9; Jan 9:31; Skutky Apoštolů 2:33.

A04 Mesiáš existuje od nepaměti.
     
ŽALMY 21:5 Života požádal od tebe, a 

dal jsi mu prodlení dnů na věky věků.

IZAIÁŠ 53:10 Taktě se líbilo Hospodinu 
jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši 
svou v oběť za hřích,viděl símě své, byl 
dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, 
skrze něho šťastně konáno bylo.

MATOUŠ 28:5 I odpověděv anděl, řekl 
ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše 
ukřižovaného hledáte.
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6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož 
předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež 
ležel Pán.

JAN 11:25 Řekl jí Ježíš: Já jsem 
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i 
umřel, živ bude.

ZJEVENÍ JANOVO 1:18 A živý, ješto jsem 
byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. 
Amen. A mám klíče pekla i smrti.

Viz také: Žalmy 16:10,11; Žalmy 91:16.

B14 Mesiáš šíří slávu Boží.
B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.

ŽALMY 21:6 Veliká jest sláva jeho 
v spasení tvém, důstojností a krásou 
přioděl jsi jej.

JAN 13:31 Když pak on vyšel, dí Ježíš: 
Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh 
oslaven jest v něm.

32 A poněvadž Bůh oslaven jest v něm, i Bůh 
oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe 
samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, 
Ježíše Krista.

4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem 
vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

FILIPSKÝM 2:9 Protož i Bůh povýšil ho nade 
vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé 
jméno,

10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, 
těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž 
jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus 
jest Pánem v slávě Boha Otce.

ŽIDŮM 8:1 Ale summa toho mluvení 
tato jest, že takového máme nejvyššího 
kněze, kterýž se posadil na pravici trůnu 
velebnosti v nebesích.

ZJEVENÍ JANOVO 5:13 Též všecko 
stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i 
pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, 
slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a 
Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na 
věky věků.

Viz také: #2; Matouš 28:18; Jan 17:22; Efezským 1:20-22; 1 
Petrův 3:22.

E16 Mesiáš požehná svému lidu.

ŽALMY 21:7 Nebo jsi jej vystavil za 
příklad hojného požehnání až na věky, 
rozveselil jsi jej radostí oblíčeje svého.

8 A poněvadž král doufá v Hospodina, a v 
milosrdenství Nejvyššího, nepohneť se.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:26 Vám 
nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého Ježíše, 
poslal ho dobrořečícího vám, aby se jeden 
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každý z vás odvrátil od nepravostí svých.

GALATSKÝM 3:9 A tak ti, kteříž 
jsou z víry, docházejí požehnání s věrným 
Abrahamem.

GALATSKÝM 3:14 Aby na pohany 
požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu 
Ježíši a abychom zaslíbení Ducha svatého 
přijali skrze víru.

EFEZSKÝM 1:3 Požehnaný Bůh a Otec 
Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal 
nám všelikým požehnáním duchovním v 
nebeských věcech v Kristu.

ŽIDŮM 2:13 A opět: Já budu v něm 
doufati. A opět: Aj, já a dítky, kteréž dal mi 
Bůh.

Viz také: #1; 1. Mojžišova 12:2; Žalmy 16:8,11; Žalmy 18:3; Žalmy 
63:3-6; Žalmy 91:2,9.

F01 Je prorokována smrt Mesiáše.
F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:1 Přednímu zpěváku k času 
jitřnímu, žalm Davidův. (22:2) Bože 
můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? 
Vzdálils se od spasení mého a od slov 
naříkání mého.

2 Přednímu zpěváku k času jitřnímu, 
žalm Davidův. (22:2) Bože můj, Bože 
můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils 
se od spasení mého a od slov naříkání 
mého.

3 Bože můj, přes celý den volám, a 
neslyšíš, i v noci, a nemohu se utajiti.

MATOUŠ 27:45 Od šesté pak hodiny tma se 

stala po vší té zemi až do hodiny deváté.
46 A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem 

velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? 
To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 
opustil?

LUKÁŠ 22:41 A sám vzdáliv se od nich, 
jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek 
na kolena, modlil se,

42 Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode 
mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se.

43 I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.
44 A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest 

pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.
45 A vstav od modlitby, a přišed k učedlníkům, 

nalezl je, ani spí zámutkem.
46 I řekl jim: Co spíte? Vstaňte a modlte se, 

abyste nevešli v pokušení.

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 
ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 
vysvobozen z toho, čehož se strašil.

Viz také: Žalmy 22:12; Žalmy 32:3,4; Žalmy 38:9; Matouš 
26:39; Marek 15:34; Lukáš 24:44.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:7 Já pak červ jsem, a ne 
člověk, útržka lidská a povrhel vůbec.

IZAIÁŠ 53:3 Nejpohrdanější zajisté a 
nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a 
kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající tvář 
svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic 
nevážili.
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MATOUŠ 12:24 Ale farizeové to uslyševše, 
řekli: Tento nevymítá ďáblů než 
Belzebubem, knížetem ďábelským.

MATOUŠ 27:28 A svlékše jej, přiodíli ho 
pláštěm brunátným.

MAREK 9:12 On pak odpověděv, řekl jim: 
Eliáš přijda nejprve, napraví všecky věci, 
a jakož psáno jest o Synu člověka, že má 
mnoho trpěti a za nic položen býti.

LUKÁŠ 23:38 A byl také i nápis napsaný 
nad ním, literami Řeckými a Latinskými a 
Židovskými: Tento jest král Židovský.

39 Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním 
viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li ty Kristus, 
spomoziž sobě i nám.

JAN 7:20 Odpověděl zástup a řekl: 
Ďábelství máš. Kdo tě hledá zamordovati?

JAN 7:47 I odpověděli jim farizeové: Zdali i vy 
jste svedeni?

48 Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho anebo z 
farizeů?

49 Než zástup ten, kterýž nezná Zákona. 
Zlořečeníť jsou.

Viz také: Žalmy 31:12; Žalmy 44:14; Žalmy 69:8-13,20,21; Žalmy 
88:9; Žalmy 89:42; Žalmy 109:25; Izaiáš 37:22; Izaiáš 49:7; 

Plaè 3:30; Židům 13:12.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:8 Všickni, kteříž mne vidí, 
posmívají se mi, ošklebují se, a hlavami 
potřásají, říkajíce:

MATOUŠ 27:29 A spletše korunu z trní, 

vstavili na hlavu jeho, a dali třtinu v pravou 
ruku jeho, a klekajíce před ním, posmívali 
se jemu, řkouce: Zdráv buď, ó králi 
Židovský.

MATOUŠ 27:39 Ti pak, kteříž chodili tudy, 
rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,

40 A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a 
ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž 
sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.

LUKÁŠ 16:14 Slyšeli pak toto všecko i 
farizeové, kteříž byli lakomí, a posmívali se 
jemu.

LUKÁŠ 23:11 A pohrdna jím Herodes s 
svým rytířstvem, a naposmívav se jemu, 
oblékl jej v roucho bílé, i odeslal zase ku 
Pilátovi.

LUKÁŠ 23:35 I stál lid, dívaje se. A 
posmívali se jemu knížata s nimi, řkouce: 
Jinýmť jest spomáhal, nechať nyní pomůže 
sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten Boží 
zvolený.

36 Posmívali se také jemu žoldnéři, 
přistupujíce a octa podávajíce jemu,

Viz také: Žalmy 109:25; Izaiáš 37:22,23; Izaiáš 57:4; Marek 
15:20,29; Lukáš 23:21-23.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:9 Spustiltě se na 
Hospodina, nechť ho vysvobodí; nechať 
jej vytrhne, poněvadž se mu v něm 
zalíbilo.

MATOUŠ 27:41 Tak podobně i přední kněží 
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posmívajíce se s zákoníky a staršími, pravili:
42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. 

Jestliže jest král Židovský, nechať nyní 
sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.

43 Doufalť v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, 
chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem.

2 KORINTSKÝM 13:4 Nebo ačkoli 
ukřižován jest jako nemocný, ale živ jest z 
moci Boží. A tak i my mdlí jsme s ním, ale 
živi budeme s ním, z moci Boží vztahující 
se až k vám.

Viz také: Žalmy 42:11; Marek 15:30-32; Lukáš 23:35.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:10 Ješto ty jsi, kterýž jsi mne 
vyvedl z života, ustaviv mne v doufání 
při prsích matky mé.

11 Na tebeť jsem uvržen od narození svého, 
od života matky mé Bůh můj ty jsi.

LUKÁŠ 2:40 Dítě pak rostlo a posilovalo 
se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží 
byla v něm.

ZJEVENÍ JANOVO 12:4 Jehož ocas strhl 
třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem. 
Ten pak drak stál před ženou, kteráž měla 
poroditi, aby hned, jakž by porodila, syna 
jejího sežral.

5 I porodila syna pacholíka, kterýž měl 
spravovati všecky národy prutem železným. 
I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.

Viz také: Žalmy 71:6,17; Izaiáš 7:14,15; Izaiáš 49:1,2; Lukáš 
1:30-33; Lukáš 2:52.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:12 Nevzdalujž se ode mne, 
nebo ssoužení blízké jest, a nemám 
spomocníka.

MATOUŠ 26:31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni 
vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo 
psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť 
se ovce stáda.

MATOUŠ 26:56 Ale toto se všecko stalo, aby 
se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci 
všickni opustivše ho, utekli.

MATOUŠ 26:72 A on opět zapřel s přísahou, 
řka: Neznám toho člověka.

73 A po malé chvíli přistoupili blíže, kteříž tu 
stáli, i řekli Petrovi: Jistě i ty z nich jsi, neb i 
řeč tvá známa tebe činí.

74 Tedy počal se proklínati a přisahati, řka: 
Neznám toho člověka. A hned kohout 
zazpíval.

JAN 16:32 Aj, přijdeť hodina, anobrž 
již přišla, že se rozprchnete jeden každý k 
svému, a mne samého necháte. Ale nejsemť 
sám, nebo Otec se mnou jest.

Viz také: Žalmy 10:1; Žalmy 38:22; Žalmy 59:1-3; Žalmy 71:12; 
Matouš 26:31-56.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:13 Obkličujíť mne býkové 
mnozí, silní volové z Bázan obstupují 
mne.

14 Otvírají na mne ústa svá, jako lev 
rozsapávající a řvoucí.
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MATOUŠ 26:3 Tedy sešli se přední kněží 
a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího 
kněze, kterýž sloul Kaifáš.

4 A radili se, jak by Ježíše lstivě jali a 
zamordovali.

MATOUŠ 26:59 Přední pak kněží a starší a 
všecka ta rada hledali falešného svědectví 
proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,

60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové 
přistupovali, však nenalézali. Naposledy 
pak přišli dva falešní svědkové,

61 A řekli: Tento jest pověděl: Mohu zbořiti 
chrám Boží a ve třech dnech zase jej 
ustavěti.

62 A povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic 
neodpovídáš? Což pak tito proti tobě 
svědčí?

63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, 
řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha 
živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus 
Syn Boží?

64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však 
pravím vám: Od toho času uzříte Syna 
člověka sedícího na pravici moci Boží a 
přicházejícího na oblacích nebeských.

65 Tedy nejvyšší kněz roztrhl roucho své, a 
řekl: Rouhal se. Což ještě potřebujeme 
svědků? Aj, nyní jste slyšeli rouhání jeho.

MATOUŠ 27:1 A když bylo ráno, vešli v 
radu všickni přední kněží a starší lidu proti 
Ježíšovi, aby jej na smrt vydali.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:27 Právěť 
jsou se jistě sešli proti svatému Synu tvému 
Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, Herodes a 
Pontský Pilát, s pohany a lidem Izraelským,

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:15 Jako voda rozplynul jsem 
se, a rozstoupily se všecky kosti mé, 
a srdce mé jako vosk rozpustilo se u 
prostřed vnitřností mých.

MATOUŠ 26:38 Tedy řekl jim: Smutnáť jest 
duše má až k smrti. Pozůstaňtež tuto a 
bděte se mnou.

LUKÁŠ 22:44 A jsa v boji, horlivěji se 
modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě 
krve tekoucí na zemi.

JAN 12:27 Nyní duše má zkormoucena 
jest, a což dím? Otče, vysvoboď mne z této 
hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině této.

JAN 19:32 I přišli žoldnéři, a prvnímu 
zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž 
ukřižován byl s ním.

33 Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli jej již 
mrtvého, nelámali hnátů jeho.

34 Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím 
otevřel, a hned vyšla krev a voda.

35 A ten, jenž viděl, svědectví vydal, a pravé 
jest svědectví jeho; onť ví, že pravé věci 
praví, abyste i vy věřili.

36 Stalo se pak to, aby se naplnilo Písmo: Kost 
jeho žádná nebude zlámána.

37 A opět jiné Písmo dí: Uzříť, v koho jsou 
bodli.

Viz také: Marek 14:33,34.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:16 Vyprahla jako střepina 
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síla má, a jazyk můj přilnul k dásním 
mým, anobrž v prachu smrti položils 
mne.

MATOUŠ 27:50 Ježíš pak opět volaje hlasem 
velikým, vypustil duši.

JAN 19:28 Potom věda Ježíš, že již 
všecko jiné dokonáno jest, aby se naplnilo 
písmo, řekl: Žízním.

29 Byla pak tu postavena nádoba plná octa. 
Tedy oni naplnili houbu octem, a obloživše 
yzopem, podali k ústům jeho.

30 A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť 
jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil.

1 KORINTSKÝM 15:3 Vydal jsem zajisté 
vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus 
umřel za hříchy naše podle Písem,

Viz také: Žalmy 32:3,4; Žalmy 69:4,22; Izaiáš 53:12; Židům 2:14; 
Židům 9:14.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:17 Nebo psi obskočili mne, 
rota zlostníků oblehla mne, zprobijeli 
ruce mé i nohy mé.

MAREK 15:16 Žoldnéři pak uvedli jej vnitř 
do síně, do radného domu, a svolali všecku 
sběř.

17 I oblékli jej v šarlat, a korunu spletše z trní, 
vložili naň.

18 I počali ho pozdravovati, řkouce: Zdráv buď, 
králi Židovský.

19 A bili hlavu jeho třtinou, a plvali na něj, a 
sklánějíce kolena, klaněli se jemu.

20 A když se jemu naposmívali, svlékli s něho 

šarlat, a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I 
vedli jej, aby ho ukřižovali.

LUKÁŠ 11:53 A když jim to mluvil, počali 
zákoníci a farizeové přísně jemu odpírati, a 
k mnohým řečem příčiny jemu dávati,

54 Ukládajíce o něm, a hledajíce popadnouti 
něco z úst jeho, aby jej obžalovali.

LUKÁŠ 23:10 Stáli pak tu přední kněží a 
zákoníci, tuze na něj žalujíce.

11 A pohrdna jím Herodes s svým rytířstvem, 
a naposmívav se jemu, oblékl jej v roucho 
bílé, i odeslal zase ku Pilátovi.

LUKÁŠ 23:23 Oni pak předce dotírali 
na něj křikem velikým, žádajíce, aby byl 
ukřižován. A rozmáhali se hlasové jejich a 
předních kněží.

JAN 19:37 A opět jiné Písmo dí: Uzříť, v 
koho jsou bodli.

JAN 20:25 I řekli jemu jiní učedlníci: 
Viděli jsme Pána. A on řekl jim: Leč uzřím 
v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím prst 
svůj v místo hřebů, a ruku svou vložím v 
bok jeho, nikoli neuvěřím.

JAN 20:27 Potom řekl k Tomášovi: 
Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a 
vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a 
nebudiž nevěřící, ale věřící.

Viz také: Žalmy 40:7; Žalmy 86:14; Zachariáš 12:10; Matouš 
27:41-43; Marek 15:29-32; Lukáš 23:35; Zjevení Janovo 22:15.
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F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:18 Mohl bych sčísti všecky 
kosti své, oni pak hledí na mne, a dívají 
se mi.

MAREK 15:29 A kteříž tudy chodili mimo 
něj, rouhali se jemu, potřásajíce hlavami 
svými, a říkajíce: Hahá, kterýž rušíš chrám 
Boží, a ve třech dnech jej zase vzděláváš,

30 Spomoz sobě samému, a sstup s kříže.
31 Též i přední kněží posmívajíce se, jeden 

k druhému s zákoníky pravili: Jinýmť jest 
pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.

32 Kristus král Izraelský, nechažť nyní sstoupí 
s kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteříž s 
ním ukřižováni byli, útržku mu činili.

LUKÁŠ 23:27 I šlo za ním veliké množství 
lidu i žen, kteréžto plakaly a kvílily ho.

JAN 19:32 I přišli žoldnéři, a prvnímu 
zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž 
ukřižován byl s ním.

Viz také: Žalmy 102:4-6; Izaiáš 52:14; Matouš 27:39-41.

F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ŽALMY 22:19 Dělí mezi sebou roucha 
má, a o můj oděv mecí los.

JAN 19:23 Žoldnéři pak, když Ježíše 
ukřižovali, vzali roucha jeho, a učinili čtyři 
díly, každému rytíři díl jeden, vzali také i 
sukni, kterážto sukně byla nesšívaná, ale 
odvrchu všecka naskrze setkaná.

24 I řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale 
losujme o ni, čí bude. Aby se naplnilo 

písmo, řkoucí: Rozdělili sobě roucho mé, a 
o můj oděv metali los. A žoldnéři zajisté tak 
učinili.

Viz také: Matouš 27:35; Marek 15:24; Lukáš 23:34.

E25 esiáš bude uctíván a veleben.

ŽALMY 22:23 I budu vypravovati 
bratřím svým o jménu tvém, u prostřed 
shromáždění chváliti tě budu, řka:

ŽIDŮM 2:11 Nebo i ten, jenž posvěcuje, 
i ti, kteříž posvěceni bývají, z jednoho jsou 
všickni. Pro kteroužto příčinu nestydí se 
jich nazývati bratřími,

12 Řka: Zvěstovati budu jméno tvé bratřím 
svým, uprostřed shromáždění prozpěvovati 
budu tobě.

Viz také: Žalmy 40:10,11; Matouš 28:10; Jan 20:17; Římanům 
8:29.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 22:24 Kteříž se bojíte 
Hospodina, chvalte jej, všecko símě 
Jákobovo ctěte jej, a boj se ho všecka 
rodino Izraelova.

ŽALMY 22:25-27
ŽALMY 22:28 Rozpomenou a obrátí se 

k Hospodinu všecky končiny země, a 
skláněti se budou před ním všecky čeledi 
národů.

29 Nebo Hospodinovo jest království, a onť 
panuje nad národy.

30 Jísti budou a skláněti se před ním 
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všickni tuční země, jemu se klaněti 
budou všickni sstupující do prachu, 
a kteříž duše své nemohou při životu 
zachovati.

31 Símě jejich sloužiti mu bude, a přičteno 
bude ku Pánu v každém věku.

32 Přijdouť, a lidu, kterýž z nich vyjde, 
vypravovati budou spravedlnost jeho; 
nebo ji skutkem vykonal.

MATOUŠ 3:9 A nedomnívejte se, že 
můžete říkati sami u sebe: Otce máme 
Abrahama. Neboť pravím vám, že by 
mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny 
Abrahamovi.

JAN 10:16 A mámť i jiné ovce, kteréž 
nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím 
přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A budeť 
jeden ovčinec a jeden pastýř.

JAN 11:25 Řekl jí Ježíš: Já jsem 
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i 
umřel, živ bude.

26 A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, 
neumřeť na věky. Věříš-li tomu?

ŘÍMANŮM 1:17 Nebo spravedlnost Boží 
zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno 
jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

2 KORINTSKÝM 5:21 Nebo toho, kterýž 
hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom my učiněni byli spravedlností Boží 
v něm.

GALATSKÝM 3:26 Všickni zajisté vy 
synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.

27 Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista 
jste oblékli.

28 Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani 
svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni 
vy jedno jste v Kristu Ježíši.

29 A když Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo 
jste, a podle zaslíbení dědicové.

FILIPSKÝM 2:10 Aby ve jménu Ježíše 
každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na 
nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, 
jenž jsou pod zemí,

ŽIDŮM 1:8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó 
Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť 
berla království tvého.

9 Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi 
nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, 
Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky 
tvé.

ŽIDŮM 2:10 Slušeloť zajisté na toho, 
pro kteréhož jest všecko, a skrze kteréhož 
jest všecko, aby mnohé syny přiveda k 
slávě, vůdce spasení jejich skrze utrpení 
dokonalého učinil.

11 Nebo i ten, jenž posvěcuje, i ti, kteříž 
posvěceni bývají, z jednoho jsou všickni. 
Pro kteroužto příčinu nestydí se jich 
nazývati bratřími,

12 Řka: Zvěstovati budu jméno tvé bratřím 
svým, uprostřed shromáždění prozpěvovati 
budu tobě.

13 A opět: Já budu v něm doufati. A opět: Aj, já 
a dítky, kteréž dal mi Bůh.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.
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Viz také: #1; #2; #4; Žalmy 49:7-9; Izaiáš 45:23; Izaiáš 53:10; 
Jan 3:36; Římanům 3:21-25; Římanům 5:19-21; Římanům 14:10-

12; 1 Petrův 2:9.

B06 Mesiáš je dobrý Pastýř.

ŽALMY 23:1 Žalm Davidův. 
Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti 
nedostatku.

2 Na pastvách zelených pase mne, k 
vodám tichým mne přivodí.

3 Duši mou očerstvuje, vodí mne po 
stezkách spravedlnosti pro jméno své.

4 Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu 
smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty 
se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne 
potěšuje.

5 Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti 
mým nepřátelům, pomazuješ olejem 
hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.

6 Nadto i dobrota a milosrdenství 
následovati mne budou po všecky dny 
života mého, a přebývati budu v domě 
Hospodinově za dlouhé časy.

JAN 10:11 Já jsem ten pastýř dobrý. 
Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.

JAN 10:14 Já jsem ten dobrý pastýř, a 
známť ovce své, a znajíť mne mé.

JAN 10:27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, 
a já je znám, a následujíť mne.

28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť 
na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.

29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade 
všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z 
ruky Otce mého.

30 Já a Otec jedno jsme.

ŽIDŮM 13:20 Bůh pak pokoje, kterýž toho 
velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře 
ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,

1 PETRŮV 2:25 Nebo jste byli jako ovce 
bloudící, ale již nyní obráceni jste ku pastýři 
a biskupu duší vašich.

1 PETRŮV 5:4 A když se ukáže kníže 
pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu 
slávy.

ZJEVENÍ JANOVO 7:17 Nebo Beránek, 
kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, 
a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře 
Bůh všelikou slzu s očí jejich.

Viz také: Žalmy 80:1; Izaiáš 40:11; Izaiáš 53:11; Ezechiel 
34:11,12,23,24; Ezechiel 37:24; Micheáš 5:4; Zachariáš 13:7.

G02 Je prorokováno nanebevstoupení  
Mesiáše.

ŽALMY 24:3 Kdo vstoupí na horu 
Hospodinovu? A kdo stane na místě 
svatém jeho?

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:10 A když 
za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva 
muži postavili se podle nich v rouše bílém,

11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do 
nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest 
od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili 
způsob jeho jdoucího do nebe.

12 Tedy navrátili se do Jeruzaléma od hory, 
jenž slove Olivetská, kteráž jest blízko 
Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne 
svátečního.
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Viz také: Žalmy 15:1; Žalmy 68:19; Jan 20:17.

B04 Boží atributy Mesiáše.
G02 Je prorokováno nanebevstoupení  

Mesiáše.

ŽALMY 24:7 Pozdvihnětež, ó brány, 
svrchků svých, pozdvihnětež se vrata 
věčná, aby vjíti mohl král slávy.

8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin 
silný a mocný, Hospodin udatný 
válečník.

9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, 
pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti 
mohl král slávy.

10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin 
zástupů, onť jest král slávy. Sélah.

MAREK 16:19 Když pak jim odmluvil Pán, 
vzhůru vzat jest do nebe, a sedí na pravici 
Boží.

LUKÁŠ 24:51 I stalo se, když jim žehnal, 
bral se od nich, a nesen jest do nebe.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:10 A když 
za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva 
muži postavili se podle nich v rouše bílém,

11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do 
nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest 
od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili 
způsob jeho jdoucího do nebe.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:55 On pak 
pln jsa Ducha svatého, pohleděv do nebe, 
uzřel slávu Boží a Ježíše stojícího na pravici 
Boží.

EFEZSKÝM 1:20 Kteréž dokázal na Kristu, 

vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici 
své na nebesích,

ŽIDŮM 9:24 Neboť nevšel Kristus do 
svatyně rukou udělané, kteráž by byla 
příklad s pravou svatyní se srovnávající, ale 
právě v nebe všel, aby nyní přítomný byl 
tváři Boží za nás.

1 PETRŮV 3:22 Kterýž všed v nebe, jest 
na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i 
mocnosti, i moci.

ZJEVENÍ JANOVO 22:14 Blahoslavení, 
kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli 
právo k dřevu života a aby branami vešli do 
města.

Viz také: #1; Žalmy 18:20; Žalmy 118:19,20; Izaiáš 26:2; 
Jeremiáš 17:25; Daniel 7:13,14; Žalmy 45:3-6; Izaiáš 9:6; Izaiáš 
63:1-6; Koloským 2:15; Zjevení Janovo 6:2; Zjevení Janovo 19:11-

21; Izaiáš 6:3; Izaiáš 54:5.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 27:2 Útok učinivše na mne 
zlostníci, k sežrání těla mého, protivníci 
moji a nepřátelé moji, sami se potkli a 
padli.

 
JAN 18:3 Protož Jidáš pojav s sebou zástup, a od 

předních kněží a farizeů služebníky, přišel 
tam s lucernami a s pochodněmi a s zbrojí.

4 Ježíš pak věda všecko, což přijíti mělo 
na něj, vyšed proti nim, řekl jim: Koho 
hledáte?

5 Odpověděli jemu: Ježíše Nazaretského. Řekl 
jim Ježíš: Jáť jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, 
zrádce jeho.
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6 A jakž řekl jim: Já jsem, postoupili nazpět, a 
padli na zem.

F07 Obvinění a soud s Mesiášem.

ŽALMY 27:12 Nevydávejž mne líbosti 
protivníků mých, neboť by ostáli proti 
mně svědkové lživí, i ten, jenž dýše 
ukrutností.

MATOUŠ 26:59 Přední pak kněží a starší a 
všecka ta rada hledali falešného svědectví 
proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,

60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové 
přistupovali, však nenalézali. Naposledy 
pak přišli dva falešní svědkové,

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.

ŽALMY 28:8 Hospodin jest síla svých, a 
síla hojného spasení pomazaného svého 
on jest.

ŽALMY 80:18 Budiž ruka tvá nad mužem 
pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi 
zmocnil sobě,

ŽALMY 89:21 Nalezl jsem Davida 
služebníka svého, olejem svým svatým 
pomazal jsem ho.

22 A protož budeť s ním stále ruka má, ano i 
ramenem svým posilovati ho budu.

23 Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk 
nešlechetný trápiti.

LUKÁŠ 22:41 A sám vzdáliv se od nich, 

jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek 
na kolena, modlil se,

42 Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode 
mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se.

43 I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.

JAN 8:28 Protož řekl jim Ježíš: Když 
povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já 
jsem. A sám od sebe nic nečiním, ale jakž 
mne naučil Otec můj, takť mluvím.

29 A ten, kterýž mne poslal, se mnouť jest, a 
neopustil mne samého Otec; nebo což jest 
jemu libého, to já činím vždycky.

JAN 10:38 Pakliť činím, tedy byste pak 
mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste 
poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v 
něm.

Viz také: Žalmy 2:2; Žalmy 20:7; Žalmy 68:29; Izaiáš 61:1.

G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.
 
ŽALMY 30:4 Hospodine, vyvedl jsi z 

pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s 
jinými nesstoupil do hrobu.

MATOUŠ 28:6 Neníť ho tuto; nebo vstalť 
jest, jakož předpověděl. Pojďte, a vizte 
místo, kdež ležel Pán.

7 A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, 
že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do 
Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem 
vám.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:27 Nebo 
nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti 
svatému svému porušení.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 13:35 Protož 
i v jiném Žalmu dí: Nedáš svatému svému 
viděti porušení.

Viz také: Žalmy 16:10; Žalmy 49:16; Žalmy 71:20; Žalmy 86:13; 
Jonáš 2:5-7.

F10 Ochota Mesiáše zemřít.

ŽALMY 31:5 Vyveď mne z leči, kterouž 
polékli na mne; nebo síla má ty jsi.

6 V ruce tvé poroučím ducha svého, nebo 
jsi mne vykoupil, Hospodine, Bože silný 
a věrný.

LUKÁŠ 23:46 A zvolav Ježíš hlasem 
velikým, řekl: Otče, v ruce tvé poroučím 
ducha svého. A to pověděv, umřel.

Viz také: Žalmy 22:14,18; Žalmy 25:15; Žalmy 35:7; Žalmy 57:7; 
Žalmy 140:6; Matouš 27:50; Marek 15:37; Jan 17:17; Jan 19:30.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 31:12 U všech nepřátel svých 
jsem v pohanění, a nejvíce u sousedů, 
známým pak svým jsem strašidlem; 
kteříž mne vídají vně, utíkají přede 
mnou.

13 Vyšel jsem z paměti tak, jako mrtvý, 
učiněn jsem jako nádoba rozražená.

14 Nebo slýchám utrhání mnohých, strach 
odevšad, když se proti mně spolu 
puntují, lstivě přemýšlejíce, jak by 
odjali duši mou.

15 Ale já v tobě naději skládám, 
Hospodine; řekl jsem: Bůh můj jsi ty.

16 V rukou tvých jsou časové moji, vytrhni 

mne z ruky nepřátel mých a těch, kteříž 
mne stihají.

MATOUŠ 27:39 Ti pak, kteříž chodili tudy, 
rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,

40 A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a 
ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž 
sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.

41 Tak podobně i přední kněží posmívajíce se s 
zákoníky a staršími, pravili:

42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. 
Jestliže jest král Židovský, nechať nyní 
sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.

43 Doufalť v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, 
chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem.

44 Takž také i lotři, kteříž byli s ním 
ukřižováni, utrhali jemu.

Viz také: Matouš 26:3,4,59; Matouš 27:1; Jan 11:53.

A06 Mesiáš je Stvořitel.

ŽALMY 33:6 Slovem Hospodinovým 
nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho 
všecko vojsko jejich.

9 Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a 
postavilo se.

ŽALMY 34:21 Onť ostříhá všech kostí 
jeho, žádná z nich nebývá zlámána.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez 

něho nic není učiněno, což učiněno jest.

JAN 19:32 I přišli žoldnéři, a prvnímu 
zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž 
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ukřižován byl s ním.
33 Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli jej již 

mrtvého, nelámali hnátů jeho.
34 Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím 

otevřel, a hned vyšla krev a voda.
35 A ten, jenž viděl, svědectví vydal, a pravé 

jest svědectví jeho; onť ví, že pravé věci 
praví, abyste i vy věřili.

36 Stalo se pak to, aby se naplnilo Písmo: Kost 
jeho žádná nebude zlámána.

37 A opět jiné Písmo dí: Uzříť, v koho jsou 
bodli.

Viz také: 2. Mojžišova 12:46; 4. Mojžišova 9:12; Žalmy 22:17,18; 
Zachariáš 12:10; Zjevení Janovo 1:7.

F12 Mesiáš se setká s odporem.

ŽALMY 35:4 Nechať se zahanbí a 
zapýří ti, kteříž hledají duše mé; zpět ať 
jsou obráceni a zahanbeni ti, kteříž mi 
zlé obmýšlejí.

5 Ať jsou jako plevy před větrem, a anděl 
Hospodinův rozptylujž je.

6 Cesta jejich budiž temná a plzká, a 
anděl Hospodinův stihej je.

JAN 17:12 Dokudž jsem s nimi byl na 
světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. 
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z 
nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se 
Písmo naplnilo.

JAN 18:4 Ježíš pak věda všecko, což přijíti mělo 
na něj, vyšed proti nim, řekl jim: Koho 
hledáte?

5 Odpověděli jemu: Ježíše Nazaretského. Řekl 
jim Ježíš: Jáť jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, 
zrádce jeho.

6 A jakž řekl jim: Já jsem, postoupili nazpět, a 
padli na zem.

7 I otázal se jich opět: Koho hledáte? A oni 
řekli: Ježíše Nazaretského.

8 Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem vám, že já 
jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechtež 
těchto, ať odejdou.

9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl: 
Že které jsi mi dal, neztratil jsem z nich 
žádného.

Viz také: Jób 21:17,18; Žalmy 31:18,19; Žalmy 35:26; Žalmy 
40:15,16; Žalmy 70:3,4; Žalmy 71:24; Hozeáš 13:3,4.

F07 Obvinění a soud s Mesiášem.

ŽALMY 35:11 Povstávají svědkové lživí, 
a na to, o čemž nevím, dotazují se mne.

12 Zlým za dobré mi se odplacují, duše mé 
zbaviti mne chtíce,

MATOUŠ 23:29 Běda vám, zákoníci a 
farizeové pokrytci, neboť vzděláváte hroby 
proroků a ozdobujete hroby spravedlivých,

30 A říkáte: Kdybychom byli za dnů otců 
našich, nebyli bychom účastníci jejich ve 
krvi proroků.

31 Protož osvědčujete sami proti sobě, že jste 
synové těch, kteříž proroky zmordovali.

MATOUŠ 26:59 Přední pak kněží a starší a 
všecka ta rada hledali falešného svědectví 
proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,

60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové 
přistupovali, však nenalézali. Naposledy 
pak přišli dva falešní svědkové,

61 A řekli: Tento jest pověděl: Mohu zbořiti 
chrám Boží a ve třech dnech zase jej 
ustavěti.
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62 A povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic 
neodpovídáš? Což pak tito proti tobě 
svědčí?

63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, 
řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha 
živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus 
Syn Boží?

64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však 
pravím vám: Od toho času uzříte Syna 
člověka sedícího na pravici moci Boží a 
přicházejícího na oblacích nebeských.

JAN 7:19 Však Mojžíš dal vám Zákon? a žádný 
z vás neplní Zákona? Proč mne hledáte 
zamordovati?

JAN 8:37 Vím, že jste símě Abrahamovo, ale 
hledáte mne zabíti; nebo řeč má nemá 
místa u vás.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:52 Kterému 
z proroků otcové vaši se neprotivili? 
Zmordovali zajisté ty, jenž předzvěstovali 
příchod spravedlivého tohoto, jehožto vy 
nyní zrádci a vražedníci jste.

Viz také: Žalmy 27:12; Marek 14:55-62; Skutky Apoštolů 6:13; 
Skutky Apoštolů 24:12,13.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 35:19 Nechažť se nade mnou 
neradují ti, kteříž bezprávně ke mně 
se nepřátelsky mají; ti, kteříž mne 
nenávidí bez příčiny, ať nemhourají 
očima.

JAN 15:25 Ale musilo tak býti, aby se 
naplnila řeč, kteráž v Zákoně jejich napsána 

jest: Že v nenávisti měli mne bez příčiny.

Viz také: Žalmy 38:20; Žalmy 69:5; Žalmy 109:3.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 38:13 Ti pak, kteříž stojí o 
bezživotí mé, osídla lécejí, a kteříž 
mého zlého hledají, mluví převráceně, a 
přes celý den lest a chytrost smýšlejí.

14 Ale já jako hluchý neslyším, a jako 
němý, kterýž neotvírá úst svých;

21 A zlým za dobré mi se odplacujíce, 
činí mi protivenství, proto že dobrého 
následuji.

ŽALMY 109:3 A slovy jizlivými osočili 
mne, válčí proti mně beze vší příčiny.

4 Protivili mi se za mé milování, ješto jsem se 
za ně modlíval.

5 Odplacují se mi zlým za dobré, a nenávistí 
za milování mé.

LUKÁŠ 20:19 I hledali přední kněží 
a zákoníci, jak by naň vztáhli ruce v tu 
hodinu, ale báli se lidu. Nebo porozuměli, 
že by na ně mluvil podobenství to.

20 Tedy ukládajíce o něm, poslali špehéře, 
kteříž by se spravedlivými činili, aby ho 
polapili v řeči, a potom jej vydali vrchnosti a 
v moc hejtmanu.

1 PETRŮV 2:23 Kterýžto, když mu zlořečili, 
nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale poroučel 
křivdy tomu, jenž spravedlivě soudí.

Viz také: Žalmy 35:12; Žalmy 39:10; Žalmy 119:10; Žalmy 140:6; 
Izaiáš 53:7; Jeremiáš 18:20.
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G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.

ŽALMY 40:3 A vytáhl mne z čisterny 
hlučící, i z bláta bahnivého, a postavil 
na skále nohy mé, a kroky mé utvrdil.

4 A tak vložil v ústa má píseň novou, 
chválu Bohu našemu, což když uhlédají 
mnozí, i báti se, i doufání skládati 
budou v Hospodinu.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:24 Jehožto 
Bůh vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, jakož 
nebylo možné jemu držánu býti od ní.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:27 Nebo 
nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti 
svatému svému porušení.

28 Známé jsi mi učinil cesty života, a naplníš 
mne utěšením před obličejem svým.

29 Muži bratří, sluší směle mluviti k vám 
o patriarchovi Davidovi, že i umřel, i 
pochován jest, i hrob jeho jest u nás až do 
dnešního dne.

30 Prorok tedy byv a věděv, že přísahou zavázal 
se jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle 
těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,

31 To předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, 
že není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo 
jeho vidělo porušení.

Viz také: Žalmy 103:1-5; Izaiáš 12:1-4; Skutky Apoštolů 2:32-41; 
Skutky Apoštolů 4:4.

E12 Mesiáš naplňuje Boží zákon.

ŽALMY 40:7 Oběti a daru neoblíbils, 
ale uši jsi mi otevřel; zápalu a oběti za 
hřích nežádal jsi.

IZAIÁŠ 50:5 Panovník Hospodin otvírá 
mi uši, a já se nepostavuji zpurně, aniž se 
nazpět odvracím.

MATOUŠ 9:13 Jděte vy raději a učte se, 
co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. 
Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale 
hříšných ku pokání.

ŽIDŮM 10:4 Neboť možné není, aby krev 
býků a kozlů shladila hříchy.

5 Protož vcházeje na svět, dí: Obětí a darů 
nechtěl jsi, ale tělo jsi mi způsobil.

6 Zápalných obětí, ani obětí za hřích jsi 
neoblíbil.

7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož v knihách 
psáno jest o mně), abych činil, ó Bože, vůli 
tvou.

8 Pověděv napřed: Že obětí a darů, a zápalů, 
i obětí za hřích, (kteréž se podle Zákona 
obětují), nechtěl jsi, aniž jsi jich oblíbil,

9 Tehdy řekl: Aj, jduť, (jakož v knihách psáno 
jest o mně) abych činil, ó Bože, vůli tvou. 
Ruší první, aby druhé ustanovil.

10 V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze 
obětování těla Ježíše Krista jednou.

11 A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den 
službu konaje, a jednostejné často obětuje 
oběti, kteréž nikdy nemohou odjíti hříchů.

12 Ale tento, jednu obět obětovav za hříchy, 
vždycky sedí na pravici Boží,

Viz také: 2. Mojžišova 21:6; Žalmy 51:18; Izaiáš 1:11; Jeremiáš 
7:21-23; Hozeáš 6:6.
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B11 Poslušnost Mesiáše.
F10 Ochota Mesiáše zemřít.

ŽALMY 40:8 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, 
jakož v knihách psáno jest o mně.

LUKÁŠ 24:27 A počav od Mojžíše a všech 
Proroků, vykládal jim všecka ta písma, 
kteráž o něm byla.

LUKÁŠ 24:44 A řekl jim: Tatoť jsou slova, 
kteráž jsem mluvil vám, ještě byv s vámi: 
Že se musí naplniti všecko, což psáno jest v 
Zákoně Mojžíšově a v Prorocích i v Žalmích 
o mně.

ŽIDŮM 10:7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, 
(jakož v knihách psáno jest o mně), abych 
činil, ó Bože, vůli tvou.

8 Pověděv napřed: Že obětí a darů, a zápalů, 
i obětí za hřích, (kteréž se podle Zákona 
obětují), nechtěl jsi, aniž jsi jich oblíbil,

9 Tehdy řekl: Aj, jduť, (jakož v knihách psáno 
jest o mně) abych činil, ó Bože, vůli tvou. 
Ruší první, aby druhé ustanovil.

ZJEVENÍ JANOVO 19:10 I padl jsem k 
nohám jeho, klaněti se jemu chtěje. Ale řekl 
mi: Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem 
spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, 
jenž mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj! 
Svědectví pak Ježíšovo jestiť duch proroctví.

Viz také: Jan 5:39; 1 Korintským 15:3,4; 1 Petrův 1:10,11.

B11 Poslušnost Mesiáše.

ŽALMY 40:9 Abych činil vůli tvou, Bože 
můj, líbost mám; nebo zákon tvůj jest u 

prostřed vnitřností mých.

JAN 4:34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest, abych 
činil vůli toho, jenž mne poslal, a dokonal 
dílo jeho.

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

ŽIDŮM 5:8 A ačkoli byl Syn Boží, z toho 
však, což strpěl, naučil se poslušenství.

Viz také: Žalmy 37:30,31; Žalmy 119:16,24,47; Jeremiáš 31:33; 
Římanům 7:22.

E08 Spravedlnost Mesiáše.

ŽALMY 40:10 Ohlašoval jsem 
spravedlnost v shromáždění velikém; aj, 
rtů svých že jsem nezdržoval, ty znáš, 
Hospodine.

11 Spravedlnosti tvé neukryl jsem u 
prostřed srdce svého, pravdu tvou a 
spasení tvé vypravoval jsem, nezatajil 
jsem milosrdenství tvého a pravdy tvé v 
shromáždění velikém.

MAREK 16:15 A řekl jim: Jdouce po všem 
světě, kažte evangelium všemu stvoření.

16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož 
pak neuvěří, budeť zatracen.

LUKÁŠ 3:6 A uzříť všeliké tělo spasení 
Boží.

ŘÍMANŮM 1:16 Neboť se nestydím za 
evangelium Kristovo; moc zajisté Boží jest 
k spasení každému věřícímu, Židu předně, 
potom i Řeku.
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17 Nebo spravedlnost Boží zjevuje se skrze ně z 
víry u víru, jakož psáno jest: Spravedlivý pak 
z víry živ bude.

FILIPSKÝM 3:9 A v něm nalezen byl 
nemající své spravedlnosti, kteráž jest z 
Zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, 
spravedlnost, kterážto jest z Boha a u víře 
záleží,

ŽIDŮM 2:12 Řka: Zvěstovati budu jméno 
tvé bratřím svým, uprostřed shromáždění 
prozpěvovati budu tobě.

Viz také: Žalmy 22:23,26; Žalmy 35:18; Žalmy 71:15-18; Žalmy 
119:13; Lukáš 2:30-32; Lukáš 4:16-22; Jan 1:17; Jan 3:16,17; Skutky 

Apoštolů 20:20,21; Římanům 3:22-26; Římanům 10:9,10; 1 
Timoteovi 1:15.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 40:15 Zahanbeni buďte, a 
zapyřte se všickni, kteříž hledají duše 
mé, aby ji zahladili; zpět obráceni a v 
potupu dáni buďte, kteříž líbost mají v 
neštěstí mém.

JAN 18:6 A jakž řekl jim: Já jsem, postoupili 
nazpět, a padli na zem.

F03 Mesiáš bude zapřen.
F07 Obvinění a soud s Mesiášem.
F12 Mesiáš se setká s odporem.
     
ŽALMY 41:6 Nepřátelé moji mluvili 

zle o mně, řkouce: Skoro-liž umřel, a 
zahyne jméno jeho?

7 A jestliže kdo z nich přichází, aby mne 

navštívil, pochlebenství mluví; srdce 
jeho sbírá sobě nepravost, a vyjda ven, 
roznáší ji.

8 Sšeptávají se spolu proti mně všickni, 
kteříž mne nenávidí, a přičítají mi zlé 
věci, říkajíce:

9 Pomsta pro nešlechetnost přichytila se 
ho, a kdyžtě se složil nepovstaneť zase.

10 Také i ten, s nímž jsem byl v přátelství, 
jemuž jsem se dověřoval, a kterýž jídal 
chléb můj, pozdvihl paty proti mně.

MATOUŠ 26:20 A když byl večer, posadil se 
za stůl se dvanácti.

21 A když jedli, řekl jim: Amen pravím vám, že 
jeden z vás mne zradí.

22 I zarmoutivše se velmi, počali každý z nich 
říci jemu: Zdali já jsem, Pane?

23 On pak odpovídaje, řekl: Kdo omáčí se 
mnou rukou v míse, tenť mne zradí.

24 Synť zajisté člověka jde, jakož psáno o něm, 
ale běda člověku tomu, skrze něhož Syn 
člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, 
by se byl nenarodil člověk ten.

25 Odpovídaje pak Jidáš, kterýž ho zrazoval, 
dí: Zdali já jsem, Mistře? Řekl jemu: Ty jsi 
řekl.

LUKÁŠ 11:53 A když jim to mluvil, počali 
zákoníci a farizeové přísně jemu odpírati, a 
k mnohým řečem příčiny jemu dávati,

54 Ukládajíce o něm, a hledajíce popadnouti 
něco z úst jeho, aby jej obžalovali.

LUKÁŠ 20:20 Tedy ukládajíce o něm, 
poslali špehéře, kteříž by se spravedlivými 
činili, aby ho polapili v řeči, a potom jej 
vydali vrchnosti a v moc hejtmanu.

LUKÁŠ 22:47 A když on ještě mluvil, aj, 

ŽALMY



103

zástup, a ten, kterýž sloul Jidáš, jeden ze 
dvanácti, šel napřed, a přiblížil se k Ježíšovi, 
aby jej políbil.

48 Ježíš pak řekl jemu: Jidáši, políbením Syna 
člověka zrazuješ?

JAN 13:18 Ne o všechť vás pravím. Já 
vím, které jsem vyvolil, ale musí to býti, 
aby se naplnilo písmo: Ten, jenž jí chléb se 
mnou, pozdvihl proti mně paty své.

19 Nyní pravím vám, prve než by se to stalo, 
abyste, když se stane, uvěřili, že já jsem.

JAN 17:12 Dokudž jsem s nimi byl na 
světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. 
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z 
nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se 
Písmo naplnilo.

Viz také: Žalmy 12:3; Žalmy 22:7-9; Žalmy 102:9.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 42:8 Propast propasti se ozývá 
k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá 
a rozvodnění tvá na mne se svalila.

IZAIÁŠ 53:5 On pak raněn jest pro 
přestoupení naše, potřín pro nepravosti 
naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, 
a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.

IZAIÁŠ 53:10 Taktě se líbilo Hospodinu 
jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši 
svou v oběť za hřích,viděl símě své, byl 
dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, 
skrze něho šťastně konáno bylo.

MATOUŠ 27:46 A při hodině deváté zvolal 

Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama 
zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mne opustil?

LUKÁŠ 22:44 A jsa v boji, horlivěji se 
modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě 
krve tekoucí na zemi.

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 
ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 
vysvobozen z toho, čehož se strašil.

Viz také: Žalmy 22:2-11; Žalmy 88:8,16-18; Jonáš 2:4; Náhum 
1:6; Marek 15:34.

B21 Mesiáš je Světlo.

ŽALMY 43:3 Sešliž světlo své a pravdu 
svou, to ať mne vodí a zprovodí na horu 
svatosti tvé a do příbytků tvých,

IZAIÁŠ 9:1 Nebo lid tento chodě v 
temnostech, uzří světlo veliké, a bydlícím v 
zemi stínu smrti světlo zastkví se.

IZAIÁŠ 49:6 I to řekl Hospodin: Máloť 
by to bylo, abys mi byl služebníkem ku 
pozdvižení pokolení Jákobových, a k 
navrácení ostatků Izraelských; protož dal 
jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasení 
mé až do končin země.

JAN 1:4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
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plné milosti a pravdy.

JAN 1:17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, 
ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala 
se jest.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

JAN 9:5 Dokudž jsem na světě, Světlo jsem 
světa.

JAN 12:35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na 
malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud 
Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo 
kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

36 Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste 
synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a 
odšed, skryl se před nimi.

JAN 12:46 Já Světlo na svět jsem 
přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě 
nezůstal.

JAN 14:6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, 
i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze 
mne.

JAN 16:13 Ale když přijde ten Duch 
pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo 
nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli 
uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci 
zvěstovati bude vám.

1 JANŮV 1:5 Toť jest tedy zvěstování to, 
kteréž jsme slýchali od něho, a zvěstujeme 
vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm 
nižádné není.

Viz také: Žalmy 36:10; Izaiáš 60:1,3,19,20; Jan 15:26; Jan 2:7-10.

B12 Dokonalost Mesiáše.
B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.
B23 Milosrdenství Krále a Mesiáše.

ŽALMY 45:2 Přednímu kantoru z 
synů Chóre, na šošannim, vyučující. 
Píseň o lásce. (45:2) Vyneslo srdce mé 
slovo dobré, vypravovati budu písně 
své o králi, jazyk můj jako péro hbitého 
písaře.

3 Krásnější jsi nad všecky syny lidské, 
rozlita jest i milost ve rtech tvých, proto 
že jest tobě požehnal Bůh až na věky.

LUKÁŠ 2:40 Dítě pak rostlo a posilovalo 
se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží 
byla v něm.

LUKÁŠ 2:52 A Ježíš prospíval moudrostí, 
a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.

LUKÁŠ 4:21 I počal mluviti k nim: Že 
dnes naplnilo se písmo toto v uších vašich.

22 A všickni jemu posvědčovali, a divili se 
libým slovům, pocházejícím z úst jeho, a 
pravili: Zdaliž tento není syn Jozefův?

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 1:16 A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, 
a to milost za milost.

17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, ale 
milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se 
jest.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 15:11 Ale skrze 
milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni 
budeme, rovně jako i oni.

ŘÍMANŮM 3:24 Spravedlivi pak učiněni 
bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, 
kteréž se stalo v Kristu Ježíši,

ŘÍMANŮM 5:15 Ale ne jako hřích, tak i 
milost. Nebo poněvadž onoho pádem 
jednoho mnoho jich zemřelo, mnohemť 
více milost Boží a dar z milosti toho 
jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit 
jest.

1 KORINTSKÝM 15:10 Ale milostí Boží 
jsem to, což jsem, a milost jeho mně 
učiněná daremná nebyla, ale hojněji nežli 
oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale 
milost Boží, kteráž se mnou jest.

2 KORINTSKÝM 1:15 A v tomť doufání 
chtěl jsem k vám přijíti nejprve, abyste 
druhou milost měli,

2 KORINTSKÝM 12:9 Ale řekl mi: Dosti 
máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci 
dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu 
nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc 
Kristova.

EFEZSKÝM 2:8 Nebo milostí spaseni jste 
skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to 
Boží,

TITOVI 2:11 Zjevilať se jest zajisté ta 
milost Boží spasitelná všechněm lidem,

ŽIDŮM 2:9 Ale toho maličko nižšího 
andělů, vidíme Ježíše, pro utrpení smrti 

slávou a ctí korunovaného, aby z milosti 
Boží za všecky okusil smrti.

JAKUBŮV 4:6 Nýbrž hojnější dává milost. 
Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale 
pokorným dává milost.

ZJEVENÍ JANOVO 22:21 Milost Pána 
našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.

Viz také: Pieseò 2:3; Pieseò 5:10-16; Izaiáš 63:9; Zachariáš 9:16; 
Matouš 17:2; Římanům 5:17,21; Římanům 6:1,14,15; Římanům 

11:5,6; Římanům 12:3,6; Římanům 16:20; 1 Korintským 3:4; 
2 Korintským 4:15; 2 Korintským 8:9; 2 Korintským 9:8; 2 

Korintským 13:14; Galatským 1:6; Galatským 5:4; Efezským 
1:7; Efezským 2:5,7; Efezským 4:7; Filipským 1:29; Koloským 

1:15-18; 1 Timoteovi 1:14; 2 Timoteovi 2:6; Titovi 3:7; Židům 1:3; 
Židům 4:16; Židům 7:26; Židům 10:29; Židům 12:15,28; Židům 
13:9; 1 Petrův 1:10,13; 1 Petrův 2:19,20; 1 Petrův 5:10,12; 2 Petrův 

3:18; Zjevení Janovo 1:13-18.

B14 Mesiáš šíří slávu Boží.
B17 Něha a slabost Mesiáše.
E09 Počestnost Mesiáše.

ŽALMY 45:4 Připaš meč svůj na bedra, 
ó reku udatný, prokaž důstojnost a 
slávu svou.

5 A v té slávě své šťastně vyjížděj s slovem 
pravdy, tichosti a spravedlnosti, a 
dokáže pravice tvá hrozných věcí.

SOFONIÁŠ 2:3 Hledejte Hospodina všickni 
tiší země, kteříž soud jeho činíte; hledejte 
spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se 
ukryjete v den hněvu Hospodinova.

MATOUŠ 11:29 Vezměte jho mé na se, a učte 
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem, a naleznete odpočinutí dušem 
vašim.

MATOUŠ 21:5 Povězte dceři Sionské: Aj, 
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král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, 
a na oslátku té oslice jhu podrobené.

JAN 17:17 Posvětiž jich v pravdě své, 
slovo tvé pravda jest.

2 KORINTSKÝM 10:1 Já pak sám Pavel 
prosím vás skrze tichost a dobrotivost 
Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás jsem 
pokorný, ale v nepřítomnosti směle dověrný 
jsem k vám.

GALATSKÝM 5:22 Ovoce pak 
Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, 
dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost.

EFEZSKÝM 4:2 Se vší pokorou, tichostí, i s 
snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce,

KOLOSKÝM 3:12 Protož oblectež se jako 
vyvolení Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé, 
v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, 
krotkost, trpělivost,

1 TIMOTEOVI 6:11 Ale ty, ó člověče 
Boží, takových věcí utíkej, následuj pak 
spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, 
trpělivosti, tichosti.

ŽIDŮM 4:12 Živáť jest zajisté řeč Boží a 
mocná, a pronikavější nad všeliký meč na 
obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení 
i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a 
rozeznává myšlení i mínění srdce.

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

12 Oči pak jeho byly jako plamen ohně, a na 
hlavě jeho korun množství, a měl jméno 
napsané, kteréhož žádný neví, než on sám.

13 A byl odín v roucho pokropené krví, a sloveť 
jméno jeho Slovo Boží.

14 A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých 
koních, jsouce odíni v kment bílý a čistý.

15 A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím bil 
všecky národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

ZJEVENÍ JANOVO 19:21 A jiní zbiti 
jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, 
vycházejícím z úst jeho. A všickni ptáci 
nasyceni jsou těly jejich.

Viz také: 4. Mojžišova 12:3; Žalmy 18:36; Izaiáš 49:2,3; Izaiáš 
63:1-6; 1 Korintským 4:21; 2 Korintským 6:4-7; Galatským 6:1; 2 

Timoteovi 2:25; Titovi 3:2; Jakubův 1:21; 1 Petrův 3:15.

B16 Moc a síla Mesiáše.

ŽALMY 45:6 Střely tvé jsou ostré, 
padati budou od nich před tebou 
národové, proniknou až k srdci nepřátel 
královských.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:4 Mnozí pak z těch, 
kteříž slyšeli slovo Boží, uvěřili. I učiněn jest 
počet mužů okolo pěti tisíců.
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2 KORINTSKÝM 10:3 V těle zajisté 
chodíce, ne podle těla rytěřujeme,

4 Nebo odění rytěřování našeho není tělesné, 
ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad,

5 Jímžto podvracíme rady, i všelikou vysokost, 
povyšující se proti umění Božímu, jímajíce 
všelikou mysl v poddanost Kristu,

ŽIDŮM 4:12 Živáť jest zajisté řeč Boží a 
mocná, a pronikavější nad všeliký meč na 
obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení 
i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a 
rozeznává myšlení i mínění srdce.

13 A neníť žádného stvoření, kteréž by nebylo 
zjevné před obličejem jeho, nýbrž všecky 
věci jsou nahé a odkryté očima toho, o 
kterémž jest řeč naše.

Viz také: #1; Žalmy 22:28,29; Žalmy 66:3,4; Skutky Apoštolů 
5:14; Skutky Apoštolů 6:7.

B05 Mesiáš je naplněn Duchem svatým.
E08 Spravedlnost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H04 Trůn Mesiáše.
     
ŽALMY 45:7 Trůn tvůj, ó Bože, jest 

věčný a stálý, berla království tvého 
jestiť berla nejupřímější.

8 Miluješ spravedlnost, a nenávidíš 
bezbožnosti, protož pomazal tě, Bože, 
Bůh tvůj olejem veselé nad účastníky 
tvé.

MATOUŠ 3:15 A odpovídaje Ježíš, dí 
jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, 
abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy 
dopustil jemu.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:37 O čemž i 
vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, 
počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan:

38 Kterak Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh 
Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, 
dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od 
ďábla; nebo Bůh s ním byl.

ŽIDŮM 1:8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó 
Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť 
berla království tvého.

9 Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi 
nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, 
Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky 
tvé.

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 
učiněn byl,

Viz také: #1; Žalmy 33:5; Žalmy 89:30,37,38; Žalmy 93:2; Žalmy 
145:13.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
E16 Mesiáš požehná svému lidu.

ŽALMY 45:10 Dcery králů jsou mezi 
vzácnými tvými, přístojíť i manželka 

ŽALMY



108

tobě po pravici v ryzím zlatě.

14 Všecka slavná jest dcera královská u 
vnitřku, roucho zlatem vytkávané jest 
oděv její.

15 V rouše krumpovaném přivedena 
bude králi, i panny za ní, družičky její, 
přivedeny budou k tobě.

16 Přivedeny budou s radostí velikou a 
plésáním, a vejdou na palác královský.

PIESEÒ 1:4 Táhniž mne, a poběhnem 
za tebou. Uvedltě mne král do pokojů 
svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, 
a vychvalovati milosti tvé více než víno; 
upřímí milují tě.

PIESEÒ 2:10 Ozval se milý můj, a řekl mi: 
Vstaň, přítelkyně má, krásná má, a poď.

PIESEÒ 6:1 Milý můj sstoupil do 
zahrady své, k záhonkům věci vonných, aby 
pásl v zahradách, a aby zbíral lilium.

2 Já jsem milého mého, a milý můj jest můj, 
kterýž pase mezi lilium.

IZAIÁŠ 61:10 Velice se budu radovati v 
Hospodinu, a plésati bude duše má v Bohu 
mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, 
a pláštěm spravedlnosti přioděl mne jako 
ženicha, kterýž se strojí ozdobně, a jako 
nevěstu okrašlující se ozdobami svými.

JAN 17:24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, 
kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby 
hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo 
jsi mne miloval před ustanovením světa.

2 KORINTSKÝM 11:2 Neboť miluji vás 
Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté 

vás jako čistou pannu oddati jednomu 
muži, Kristu.

1 TESALONICKÝM 4:17 Potom my živí 
pozůstavení spolu s nimi zachváceni 
budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a 
tak vždycky se Pánem budeme.

2 TESALONICKÝM 1:10 Když přijde, aby 
oslaven byl v svatých svých a předivný 
ukázal se ve všech věřících, (nebo uvěřeno 
jest svědectví našemu u vás,) v onen den.

1 JANŮV 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží 
jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. 
Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu 
budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž 
jest.

ZJEVENÍ JANOVO 3:5 Kdo zvítězí, tenť 
bude odín rouchem bílým; a nevymažiť 
jména jeho z knih života, ale vyznámť 
jméno jeho před obličejem Otce svého i 
před anděly jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 7:15 Protož jsou před 
trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí 
v chrámě jeho; a ten, jenž sedí na trůnu, 
přebývati bude s nimi.

16 Nebudouť lačněti ani žízniti více, a nebude 
bíti na ně slunce, ani žádné horko.

17 Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed 
trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým 
studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s 
očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 19:7 Radujme se, a 
veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť 
jest přišla svadba Beránkova, a manželka 
jeho připravila se.
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8 A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a 
stkvoucí, a ten kment jsouť ospravedlňování 
svatých.

Viz také: Izaiáš 35:10; Izaiáš 51:11; Izaiáš 55:12,13; Izaiáš 
60:19,20; Efezským 2:4-6.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
E25 esiáš bude uctíván a veleben.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 45:17 Místo otců svých budeš 
míti syny své, kteréž postavíš za knížata 
po vší zemi.

18 V pamět uvoditi budu jméno tvé po 
všecky věky, pročež oslavovati tě budou 
národové na věky věků.

MATOUŠ 19:28 A Ježíš řekl jim: Amen 
pravím vám, že vy, kteříž jste následovali 
mne, v druhém narození, když se posadí 
Syn člověka na trůnu velebnosti své, 
sednete i vy na dvanácti stolicích, soudíce 
dvanáctero pokolení Izraelské.

29 A každý, kdož opustil by domy, nebo 
bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, 
nebo manželku, nebo syny, nebo pole pro 
jméno mé, stokrát více vezme, a život věčný 
dědičně obdrží.

MATOUŠ 26:13 Amen pravím vám: Kdežkoli 
kázáno bude evangelium toto po všem 
světě, takéť i to bude praveno, co učinila 
tato, na památku její.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
povolal ze tmy v předivné světlo své.

ZJEVENÍ JANOVO 5:9 A zpívali píseň 
novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a 
otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a 
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého 
pokolení a jazyku a lidu i národu.

10 A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, 
a budeme kralovati na zemi.

Viz také: #1; #2; #4.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.

ŽALMY 46:5 Potok a pramenové jeho 
obveselují město Boží, nejsvětější z 
příbytků Nejvyššího.

6 Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; 
přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v 
jitře.

7 Když hlučeli národové, a pohnula se 
království, vydal hlas svůj, a rozplynula 
se země.

8 Hospodin zástupů jest s námi, hradem 
vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.

9 Poďte, vizte skutky Hospodinovy, 
jakýchť jest pustin nadělal na zemi.

10 Přítrž činí bojům až do končin země, 
lučiště láme, kopí posekává, a vozy 
spaluje ohněm,

11 Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já 
Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, 
vyvýšen budu na zemi.
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12 Hospodin zástupů jest s námi, hradem 
vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.

IZAIÁŠ 2:4 Onť bude souditi mezi 
národy, a trestati bude lidi mnohé. I zkují 
meče své v motyky, a oštípy své v srpy. 
Nepozdvihne národ proti národu meče, a 
nebudou se více učiti boji.

MICHEÁŠ 4:3 Onť bude souditi mezi 
národy mnohými, a trestati bude národy 
silné za dlouhé časy. I skují meče své v 
motyky, a oštípy své v srpy. Nepozdvihne 
národ proti národu meče, a nebudou se více 
učiti boji.

4 Ale seděti bude každý pod vinným kmenem 
svým, a pod fíkovím svým, a nebude 
žádného, kdo by přestrašil; nebo ústa 
Hospodina zástupů mluvila.

ZACHARIÁŠ 2:10 Prozpěvuj a vesel 
se, dcero Sionská; nebo aj, já přijdu a budu 
bydliti u prostřed tebe, praví Hospodin.

JAN 3:14 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na 
poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka,

JAN 12:32 A já budu-liť povýšen od 
země, všecky potáhnu k sobě.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe 
samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, 
Ježíše Krista.

4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem 
vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

SKUTKY APOŠTOLŮ 5:31 Toho 
jest Bůh, jakožto Knížete a Spasitele, 
povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu 
Izraelskému pokání a odpuštění hříchů.

ZJEVENÍ JANOVO 15:3 A zpívají píseň 
Mojžíše, služebníka Božího, a píseň 
Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou 
skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, 
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi 
všech svatých.

4 Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval 
jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všickni 
zajisté národové přijdou a klaněti se budou 
před obličejem tvým; nebo soudové tvoji 
zjeveni jsou.

Viz také: #2, #5; Žalmy 66:7; Žalmy 83:3-5; Izaiáš 5:16; Izaiáš 
8:9; Jeremiáš 16:19; Habakuk 2:20; Jan 8:28; Skutky Apoštolů 

2:33; Filipským 2:9.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
G02 Je prorokováno nanebevstoupení  

Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
   
ŽALMY 47:2 Přednímu zpěváku z synů 

Chóre, žalm. (47:2) Všickni národové 
plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým 
prozpěvováním.

3 Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest 
král veliký nade vší zemi.

4 Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod 
nohy naše.
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5 Oddělil nám za dědictví naše slávu 
Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah.

6 Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s 
zvukem trouby.

7 Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte 
žalmy králi našemu, zpívejte.

8 Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte 
žalmy rozumně.

9 Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na 
trůnu svém svatém.

10 Knížata národů připojili se k lidu Boha 
Abrahamova; nebo pavézy země Boží 
jsou, pročež on náramně vyvýšen jest.

LUKÁŠ 24:50 I vyvedl je ven až do Betany, 
a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání.

51 I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a 
nesen jest do nebe.

52 A oni poklonivše se jemu, navrátili se do 
Jeruzaléma s radostí velikou.

53 A byli vždycky v chrámě, chválíce a 
dobrořečíce Boha. Amen.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:6 Oni pak sšedše se, 
otázali se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času 
napravíš království Izraelské?

7 I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy anebo 
příhodnosti časů, kteréžto Otec v moci své 
položil.

8 Ale přijmete moc Ducha svatého, 
přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, 
i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, 
a až do posledních končin země.

9 A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru 
vyzdvižen jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

10 A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, 
aj, dva muži postavili se podle nich v rouše 
bílém,

11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do 
nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest 

od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili 
způsob jeho jdoucího do nebe.

EFEZSKÝM 4:8 Protož dí Písmo: Vstoupiv 
na výsost, jaté vedl vězně, a dal dary lidem.

9 Ale to, že vstoupil, co jest, jediné že i 
sstoupil prve do nejnižších stran země?

10 Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i 
vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby 
naplnil všecko.

1 TIMOTEOVI 3:16 A v pravdě velikéť 
jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest 
v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se 
andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno 
jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #4; #5; 5. Mojžišova 33:29; Józua 21:44; Žalmy 
18:48; Žalmy 24:7-10; Žalmy 68:18,19,25,26,34; Zjevení Janovo 

20.

E14 Mesiáš se stane přemožitelem smrti a 
temnoty.

G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.

ŽALMY 49:16 Ale Bůh vykoupí duši mou 
z moci pekla, když mne přijme. Sélah.

JAN 20:11 Ale Maria stála u hrobu 
vně, plačici. A když plakala, naklonila se do 
hrobu.

12 A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, 
jednoho u hlavy a druhého u noh, tu kdež 
bylo položeno tělo Ježíšovo.
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JAN 20:15 Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? 
Koho hledáš? Ona domnívajici se, že by 
zahradník byl, řekla jemu: Pane, vzal-lis 
ty jej, pověz mi, kdes ho položil, ať já jej 
vezmu.

16 Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátivši se ona, řekla 
jemu: Rabbóni, jenž se vykládá: Mistře.

17 Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; neb jsem 
ještě nevstoupil k Otci svému. Ale jdiž k 
bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji k Otci 
svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k 
Bohu vašemu.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:27 Nebo 
nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti 
svatému svému porušení.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:35 Protož 
i v jiném Žalmu dí: Nedáš svatému svému 
viděti porušení.

SKUTKY APOŠTOLŮ 26:23 Totiž, že 
měl Kristus trpěti, a z mrtvých vstana první, 
zvěstovati světlo lidu tomuto i pohanům.

Viz také: Žalmy 16:10; Žalmy 30:4; Žalmy 71:20; Žalmy 86:13; 
Jonáš 2:5-7.

H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 50:2 Z Siona v dokonalé kráse 
Bůh zastkvěl se.

3 Béřeť se Bůh náš, a nebude mlčeti; oheň 
před ním vše zžírati bude, a vůkol něho 
vichřice náramná.

4 Zavolal nebes s hůry i země, aby soudil 
lid svůj, řka:

5 Shromažďte mi svaté mé, kteříž 
smlouvu se mnou učinili při obětech.

6 I budou vypravovati nebesa 
spravedlnost jeho; nebo sám Bůh 
soudce jest. Sélah.

ŽALMY 97:6 Nebesa vypravují o jeho 
spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni 
národové.

IZAIÁŠ 12:6 Prokřikni a zpívej, 
obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest u 
prostřed tebe Svatý Izraelský.

IZAIÁŠ 33:22 Nebo Hospodin jest soudce 
náš, Hospodin ustanovitel práv našich, 
Hospodin král náš, onť spasí nás.

MATOUŠ 24:31 Kterýž pošle anděly své 
s hlasem velikým trouby, a shromáždíť 
vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin 
nebes až do končin jejich.

JAN 12:48 Kdož mnou pohrdá a 
nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. 
Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi 
budou v nejposlednější den.

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:31 Protože 
uložil den, v kterémžto souditi bude 
všecken svět v spravedlnosti skrze muže, 
kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o 
tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.

ŘÍMANŮM 2:5 Ale podle tvrdosti své a 
srdce nekajícího shromažďuješ sobě hněv 
ke dni hněvu a zjevení spravedlivého soudu 
Božího,

ŘÍMANŮM 2:16 V ten den, kdyžto 
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souditi bude Bůh tajné věci lidské, podle 
evangelium mého skrze Jezukrista.

1 TESALONICKÝM 4:16 Nebo Pán náš s 
zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla 
a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, 
kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve.

17 Potom my živí pozůstavení spolu s nimi 
zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu 
v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme.

2 TIMOTEOVI 4:1 Protož já osvědčuji 
před obličejem Božím a Pána Jezukrista, 
kterýž má souditi živé i mrtvé v den zjevení 
svého a království svého,

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

23 K veřejnému shromáždění a k církvi 
prvorozených, kteříž zapsáni jsou v 
nebesích, a k Bohu soudci všech, a k 
duchům spravedlivých dokonalých,

24 A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, 
a ku pokropení krví, lépe mluvící nežli 
Abelova.

25 Viztež, abyste neodpírali mluvícím. Nebo 
poněvadž onino neušli pomsty, kteříž 
odpírali tomu, jenž na zemi na místě Božím 
mluvil, čím více my, jestliže tím, kterýž s 
nebe mluví k nám, pohrdneme?

26 Jehožto hlas tehdáž byl zemí pohnul, nyní 
pak propověděl, řka: Ještěť já jednou pohnu 
netoliko zemí, ale i nebem.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 

obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 16:5 I slyšel jsem anděla 
vod, řkoucího: Spravedlivý jsi, Pane, Kterýž 
jsi, a Kterýž jsi byl, a Svatý, žes to usoudil.

6 Neboť jsou krev svatých a proroků vylévali, i 
dal jsi jim krev píti; hodniť jsou zajisté toho.

7 I slyšel jsem jiného anděla od oltáře, kterýž 
řekl: Jistě, Pane Bože všemohoucí, praví 
jsou a spravedliví soudové tvoji.

ZJEVENÍ JANOVO 19:2 Neboť jsou praví a 
spravedliví soudové jeho, kterýž odsoudil 
nevěstku tu velikou, jenž byla porušila zemi 
smilstvem svým, a pomstil krve služebníků 
svých z ruky její.

ZJEVENÍ JANOVO 22:20 Takť praví ten, 
kterýž svědectví vydává o těchto věcech: 
Jistěť přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane 
Ježíši.

Viz také: #1; #6; 1. Mojžišova 18:25; Žalmy 7:12; Žalmy 94:2; 
1 Korintským 6:2,3; Jakubův 5:9; 1 Petrův 4:5; Zjevení Janovo 
11:15; Zjevení Janovo 16:7; Zjevení Janovo 19:2; Zjevení Janovo 

20.

E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
E27 Vložení nového srdce a nového ducha.
I04 Oběti pokojné a oběť chvály představují 

konání Mesiáše.

ŽALMY 51:19 Oběti Boží duch 
skroušený; srdcem skroušeným a 
potřebným, Bože, nezhrzíš.

IZAIÁŠ 57:15 Nebo takto dí ten důstojný 
a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, 
jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v 
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místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž 
jest skroušeného a poníženého ducha 
přebývám, obživuje ducha ponížených, 
obživuje také srdce skroušených.

MATOUŠ 5:3 Blahoslavení chudí duchem, 
nebo jejich jest království nebeské.

MAREK 12:33 A milovati ho ze všeho 
srdce, a ze vší mysli, a ze vší duše, i ze všech 
mocí, a milovati bližního jako sebe samého, 
toť jest větší nade všecky zápalné i vítězné 
oběti.

LUKÁŠ 15:10 Takť pravím vám, že jest 
radost před anděly Božími nad jedním 
hříšníkem pokání činícím.

LUKÁŠ 18:11 Farizeus stoje soukromí, 
takto se modlil: Bože, děkuji tobě, že 
nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, 
cizoložníci, aneb jako i tento publikán.

12 Postím se dvakrát do téhodne, desátky 
dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu.

13 Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl ani očí 
k nebi pozdvihnouti, ale bil se v prsy své, 
řka: Bože, buď milostiv mně hříšnému.

14 Pravímť vám: Odšel tento, ospravedlněn 
jsa, do domu svého, a ne onen. Nebo každý, 
kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se 
ponižuje, bude povýšen.

ŘÍMANŮM 12:1 Protož prosím vás, bratří, 
skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali 
těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, 
rozumnou službu vaši.

1 PETRŮV 2:5 I vy, jakožto kamení živé, 
vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo 
svaté, k obětování duchovních obětí, 

vzácných Bohu skrze Jezukrista.

Viz také: Žalmy 22:25; Žalmy 34:19; Žalmy 102:18; Žalmy 147:3; 
Izaiáš 61:1-3; Izaiáš 66:2; Lukáš 15:2-7,21-32; Filipským 4:18; 

Židům 3:16.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 53:7 Ó by z Siona dáno bylo 
spasení Izraelovi. Když Bůh zase 
přivede zajaté lidu svého, plésati bude 
Jákob, a veseliti se Izrael.

IZAIÁŠ 59:20 Neboť přijde k Sionu 
vykupitel, a k těm, kteříž se odvracují od 
přestoupení v Jákobovi, praví Hospodin.

MATOUŠ 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid 
svůj od hříchů jejich.

LUKÁŠ 1:68 Požehnaný Pán Bůh 
Izraelský, že jest navštívil, a učinil 
vykoupení lidu svému,

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

19 A zvěstovati léto Páně vzácné.

LUKÁŠ 21:28 A když se toto počne 
díti, pohleďtež a pozdvihnětež hlav 
vašich,protože se přibližuje vykoupení vaše.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
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vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ŽIDŮM 9:12 Ani skrze krev kozlů a telat, 
ale skrze svou vlastní krev, všel jednou do 
svatyně, věčné vykoupení nalezl.

Viz také: #1; # 2; #3; Žalmy 14:7; Žalmy 42:12; Žalmy 43:5; 
Žalmy 44:5; Žalmy 74:12; Žalmy 78:35; Žalmy 111:9; Habakuk 

3:13; Lukáš 1:71; Lukáš 2:38; Efezským 1:7; Koloským 1:14.

F05 Mesiáš bude zrazen.
F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 55:5 Srdce mé bolestí ve mně, 
a strachové smrti připadli na mne.

6 Bázeň a strach přišel na mne, a hrůza 
přikvačila mne.

 
13 Nebo ne nějaký nepřítel útržky mi činil, 

sic jinak snesl bych to; ani ten, kdož 
mne nenávidí, pozdvihl se proti mně, 
nebo skryl bych se před ním:

14 Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a 
domácí můj;

15 Ješto jsme spolu mile tajné rady držívali, 
a do domu Božího společně chodívali.

MATOUŠ 26:31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni 
vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo 
psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť 
se ovce stáda.

32 Ale když z mrtvých vstanu, předejdu vás do 
Galilee.

33 Odpovídaje pak Petr, řekl jemu: Byť se pak 
všickni zhoršili nad tebou, jáť se nikdy 
nezhorším.

34 Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, že této 

noci, prve než kohout zazpívá, třikrát mne 
zapříš.

35 Řekl jemu Petr: Bychť pak měl také s tebou 
umříti, nezapřím tebe. Takž podobně i 
všickni učedlníci pravili.

36 Tedy přišel s nimi Ježíš na místo, kteréž 
sloulo Getsemany. I dí učedlníkům: 
Poseďtež tuto, ažť odejda, pomodlím se 
tamto.

37 A pojav s sebou Petra a dva syny Zebedeovy, 
počal se rmoutiti a teskliv býti.

38 Tedy řekl jim: Smutnáť jest duše má až k 
smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte se mnou.

JAN 13:21 A to pověděv Ježíš, 
zkormoutil se v duchu, a osvědčil, řka: 
Amen, amen pravím vám, že jeden z vás 
mne zradí.

JAN 13:27 A hned po vzetí toho chleba 
vstoupil do něho satan. I řekl jemu Ježíš: Co 
činíš, čiň spěšně.

JAN 13:37 Dí jemu Petr: Pane, proč 
bych nemohl nyní jíti za tebou? A já duši 
svou za tebe položím.

38 Odpověděl jemu Ježíš: Duši svou za mne 
položíš? Amen pravím tobě: Nezazpíváť 
kohout, až mne třikrát zapříš.

Viz také: Žalmy 6:4; Žalmy 69:21,22; Žalmy 102:4-6; Marek 
14:33,34.

H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.
H08 Mesiáš bude žít životem věčným.
     
ŽALMY 61:7 Ke dnům krále více dnů 

přidej, ať jsou léta jeho od národu do 
pronárodu,
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8 Ať bydlí na věky před tváří Boží; 
milosrdenství a pravdu nastroj, ať ho 
ostříhají.

2. SAMUELOVA 7:16 A tak utvrzen bude 
dům tvůj a království tvé až na věky před 
tebou, a trůn tvůj bude stálý až na věky.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

ŽIDŮM 9:24 Neboť nevšel Kristus do 
svatyně rukou udělané, kteráž by byla 
příklad s pravou svatyní se srovnávající, ale 
právě v nebe všel, aby nyní přítomný byl 
tváři Boží za nás.

Viz také: #1; Žalmy 41:13; Židům 7:21-25.

F03 Mesiáš bude zapřen.

ŽALMY 62:4 Až dokud zlé obmýšleti 
budete proti člověku? Všickni vy 
zahubeni budete, jako zed navážená a 
stěna nachýlená jste.

5 Však nic méně radí se o to, jak by 
jej odstrčili, aby nebyl vyvýšen; lež 
oblibují, ústy svými dobrořečí, ale u 
vnitřnosti své proklínají. Sélah.

ŽALMY 2:1 Proč se bouří národové, a 
lidé daremné věci přemyšlují?

2 Sstupují se králové zemští, a knížata 
se spolu radí proti Hospodinu, a proti 
pomazanému jeho,

3 Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a 
zavrzme od sebe provazy jejich.

MATOUŠ 26:3 Tedy sešli se přední kněží 
a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího 
kněze, kterýž sloul Kaifáš.

4 A radili se, jak by Ježíše lstivě jali a 
zamordovali.

MATOUŠ 27:1 A když bylo ráno, vešli v 
radu všickni přední kněží a starší lidu proti 
Ježíšovi, aby jej na smrt vydali.

JAN 11:49 Jeden pak z nich, jménem 
Kaifáš, nejvyšším knězem jsa toho léta, řekl 
jim: Vy nic nevíte,

50 Aniž co o tom přemyšlujete, že jest užitečné 
nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, 
aby všecken tento národ zahynul.

51 Toho pak neřekl sám od sebe, ale nejvyšším 
knězem byv léta toho, prorokoval, že jest 
měl Ježíš umříti za tento národ,

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:25 Kterýž jsi 
skrze ústa Davida, služebníka svého, řekl: 
Proč jsou se bouřili národové a lidé myslili 
marné věci?

26 Postavili se králové zemští, a knížata sešla 
se vespolek proti Pánu a proti Pomazanému 
jeho.

27 Právěť jsou se jistě sešli proti svatému 
Synu tvému Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, 
Herodes a Pontský Pilát, s pohany a lidem 
Izraelským,

28 Aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá 
předuložila, aby se stalo.
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Viz také: Matouš 2:14-16.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 65:3 Tu k tobě modlitbu 
vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti 
bude.

ŽALMY 22:28 Rozpomenou a obrátí se k 
Hospodinu všecky končiny země, a skláněti 
se budou před ním všecky čeledi národů.

ŽALMY 86:9 Všickni národové, kteréž jsi 
učinil, přicházejíce, skláněti se budou před 
tebou, Pane, a ctíti jméno tvé.

IZAIÁŠ 66:23 I stane se, že od novměsíce 
do novměsíce, od soboty do soboty 
přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo 
přede mnou, praví Hospodin.

LUKÁŠ 11:9 I jáť pravím vám: Proste, 
a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; 
tlucte, a budeť vám otevříno.

10 Neb každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, 
nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.

JAN 12:32 A já budu-liť povýšen od 
země, všecky potáhnu k sobě.

1 JANŮV 5:14 A totoť jest to smělé doufání, 
kteréž máme k němu, že začež bychom koli 
prosili podle vůle jeho, slyší nás.

15 A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom 
zač, tedyť víme, že máme některé prosby 
naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 

řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; Žalmy 66:4; Žalmy 145:18,19; Izaiáš 49:6; Izaiáš 
65:24; Jeremiáš 29:12,13.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 67:1 Přednějšímu z kantorů 
na neginot, žalm k zpívání. (67:2) Bože, 
smiluj se nad námi, a požehnej nám, 
zasvěť oblíčej svůj nad námi, Sélah,

2 Přednějšímu z kantorů na neginot, 
žalm k zpívání. (67:2) Bože, smiluj 
se nad námi, a požehnej nám, zasvěť 
oblíčej svůj nad námi, Sélah,

3 Tak aby poznali na zemi cestu tvou, 
mezi všemi národy spasení tvé.

4 I budou tě oslavovati národové, ó Bože, 
oslavovati tě budou všickni lidé.

5 Veseliti se a prozpěvovati budou 
národové; nebo ty souditi budeš lidi v 
pravosti, a národy spravovati budeš na 
zemi. Sélah.

6 I budou tě oslavovati národové, ó Bože, 
oslavovati tě budou všickni lidé.

7 Země také vydá úrodu svou. Požehnání 
svého uděliž nám Bůh, Bůh náš;

8 Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho 
všecky končiny země.

IZAIÁŠ 2:2 I stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena 
nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni 
národové.

3 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a 
vstupme na horu Hospodinovu, do domu 
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Boha Jákobova, a bude nás vyučovati 
cestám svým, i budeme choditi po stezkách 
jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma.

4 Onť bude souditi mezi národy, a trestati 
bude lidi mnohé. I zkují meče své v motyky, 
a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti 
národu meče, a nebudou se více učiti boji.

DANIEL 7:14 I dáno jest jemu panství a 
sláva i království, aby všickni lidé, národové 
a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest 
panství věčné, kteréž nepomíjí, a království 
jeho, kteréž se neruší.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; #2; #4; #5; Jeremiáš 10:10.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 68:1 Přednímu z kantorů, 
Davidův žalm k zpívání. (68:2) Povstane 
Bůh, a rozprchnou se nepřátelé jeho, a 
utekou od tváři jeho ti, kteříž ho mají v 
nenávisti.

2 Přednímu z kantorů, Davidův žalm 

k zpívání. (68:2) Povstane Bůh, a 
rozprchnou se nepřátelé jeho, a 
utekou od tváři jeho ti, kteříž ho mají v 
nenávisti.

3 Jakož rozehnán bývá dým, tak je 
rozženeš; jakož se rozplývá vosk před 
ohněm, tak bezbožní zahynou před 
tváří Boží.

4 Spravedliví pak veselíce se, poskakovati 
budou před Bohem, a plésati budou 
radostí.

5 Prozpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménu 
jeho, vyrovnejte cestu tomu, kterýž 
se vznáší na oblacích. Hospodin jest 
jméno jeho, plésejtež před ním.

2 TESALONICKÝM 1:8 V plameni ohně, 
kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají 
Boha a neposlouchají evangelium Pána 
našeho Jezukrista,

9 Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, 
zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy 
moci jeho,

ZJEVENÍ JANOVO 18:20 Ale raduj se nad 
ním nebe i svatí apoštolé i proroci; nebo 
pomstilť vás Bůh nad ním.

ZJEVENÍ JANOVO 19:7 Radujme se, a 
veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť 
jest přišla svadba Beránkova, a manželka 
jeho připravila se.

Viz také: #1; 2. Mojžišova 3:14; Izaiáš 12:4-6; 1 Tesalonickým 
5:16; 1 Petrův 1:8; Zjevení Janovo 6:16,17.
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G02 Je prorokováno nanebevstoupení  
Mesiáše.

G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.

ŽALMY 68:19 Vstoupil jsi na výsost, 
jaté jsi vedl vězně, vzal jsi dary pro 
lidi. I nejzpurnější k přebývání s námi, 
Hospodine Bože, přivozuješ.

MAREK 16:19 Když pak jim odmluvil Pán, 
vzhůru vzat jest do nebe, a sedí na pravici 
Boží.

LUKÁŠ 24:51 I stalo se, když jim žehnal, 
bral se od nich, a nesen jest do nebe.

JAN 7:39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož 
měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:2 Až do toho dne, v 
kterémžto dav přikázání apoštolům, kteréž 
byl skrze Ducha svatého vyvolil, vzhůru 
vzat jest.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:8 Ale přijmete moc 
Ducha svatého, přicházejícího na vás, a 
budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve 
všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 
končin země.

9 A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru 
vyzdvižen jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:17 A budeť v 
posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha 
mého na všeliké tělo, a prorokovati budou 
synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši 
vidění vídati budou, a starci vaši sny míti 
budou.

18 A zajisté na služebníky své a na služebnice 
své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a 
budou prorokovati.

ŘÍMANŮM 12:6 Ale majíce obdarování 
rozdílná podle milosti, kteráž dána jest 
nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle 
pravidla víry;

7 Buďto úřad, v bedlivém přisluhování; buďto 
ten, jenž učí, v vyučování.

EFEZSKÝM 1:3 Požehnaný Bůh a Otec 
Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal 
nám všelikým požehnáním duchovním v 
nebeských věcech v Kristu.

EFEZSKÝM 4:8 Protož dí Písmo: Vstoupiv 
na výsost, jaté vedl vězně, a dal dary lidem.

9 Ale to, že vstoupil, co jest, jediné že i 
sstoupil prve do nejnižších stran země?

ŽIDŮM 4:14 Protož majíce nejvyššího 
kněze velikého, kterýžto pronikl nebesa, 
Ježíše Syna Božího, držmež vyznání naše.

ŽIDŮM 6:20 Kdežto předchůdce náš 
pro nás všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu 
Melchisedechova nejvyšším knězem na 
věky.

ŽIDŮM 8:1 Ale summa toho mluvení 
tato jest, že takového máme nejvyššího 
kněze, kterýž se posadil na pravici trůnu 
velebnosti v nebesích.

Viz také: Žalmy 24:3,7-10; Žalmy 47:6; Žalmy 72:17-19; Žalmy 
104:3; Žalmy 110:1; 1 Korintským 12:4-10; 1 Petrův 3:22.
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F11 Utrpení Mesiáše.
F12 Mesiáš se setká s odporem.

ŽALMY 69:5 Více jest těch, kteříž mne 
nenávidí bez příčiny, než vlasů hlavy 
mé; zmocnili se ti, kteříž mne vyhladiti 
usilují, a jsou nepřátelé moji bez mého 
provinění; to, čehož jsem nevydřel, 
nahražovati jsem musil.

JAN 15:25 Ale musilo tak býti, aby se 
naplnila řeč, kteráž v Zákoně jejich napsána 
jest: Že v nenávisti měli mne bez příčiny.

JAN 19:4 I vyšel opět ven Pilát, a řekl jim: Aj, 
vyvedu jej vám ven, abyste poznali, žeť na 
něm žádné viny nenalézám.

2 KORINTSKÝM 5:21 Nebo toho, kterýž 
hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom my učiněni byli spravedlností Boží 
v něm.

1 PETRŮV 2:22 Kterýž hříchu neučinil, aniž 
jest lest nalezena v ústech jeho.

1 PETRŮV 2:24 Kterýžto hříchy naše na 
svém těle sám vnesl na dřevo, abychom 
hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, 
jehož zsinalostí uzdraveni jste.

1 PETRŮV 3:18 Nebo i Kristus jedinou za 
hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, 
aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany 
těla, ale obživen z strany Ducha.

Viz také: Žalmy 35:19; Žalmy 109:3; Izaiáš 53:4-7; Matouš 
26:59.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 69:8 Neboť pro tebe snáším 
pohanění, a stud přikryl tvář mou.

9 Cizí učiněn jsem bratřím svým, a 
cizozemec synům matky své,

10 Proto že horlivost domu tvého snědla 
mne, a hanění hanějících tě na mne 
připadla.

MATOUŠ 26:48 Ten pak, jenž jej zrazoval, 
dal jim znamení, řka: Kteréhožťkoli 
políbím, ten jest; držtež jej.

49 A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv 
buď, Mistře, a políbil jej.

50 I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy 
přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho.

MATOUŠ 26:56 Ale toto se všecko stalo, aby 
se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci 
všickni opustivše ho, utekli.

MATOUŠ 26:74 Tedy počal se proklínati 
a přisahati, řka: Neznám toho člověka. A 
hned kohout zazpíval.

JAN 1:10 Na světě byl, a svět skrze něho učiněn 
jest, a svět ho nepoznal.

11 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho 
nepřijali ho.

JAN 2:16 A těm, kteříž holuby prodávali, řekl: 
Odnestež tyto věci odsud, a nečiňte domu 
Otce mého domem kupeckým.

17 I rozpomenuli se učedlníci jeho, že psáno 
jest: Horlivost domu tvého snědla mne.

JAN 7:5 Nebo ani bratří jeho nevěřili v něho.

JAN 15:21 Ale toto všecko učiní vám 
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pro jméno mé; nebo neznají toho, jenž mne 
poslal.

22 Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu 
by neměli; ale nyní výmluvy nemají z 
hříchu svého.

23 Kdož mne nenávidí, i Otceť mého nenávidí.
24 Bych byl skutků nečinil mezi nimi, jichžto 

žádný jiný nečinil, hříchu by neměli; ale 
nyní jsou i viděli, i nenáviděli, i mne i Otce 
mého.

ŘÍMANŮM 15:8 Neboť pravím vám, že 
Kristus Ježíš byl služebníkem obřízky pro 
Boží pravost, aby potvrzeni byli slibové 
otcům učinění,

Viz také: Žalmy 22:7-9; Žalmy 31:12; Žalmy 119:139; Matouš 
26:70-74; Marek 11:15-17.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

ŽALMY 69:20 Ty znáš pohanění mé, 
a zahanbení mé, i potupu mou, před 
tebouť jsou všickni nepřátelé moji.

21 Pohanění potřelo srdce mé, pročež jsem 
byl v žalosti. Očekával jsem, zdali by 
mne kdo politoval, ale žádného nebylo, 
zdali by kdo potěšiti chtěli, ale nedočkal 
jsem.

22 Nýbrž místo pokrmu poskytli mi žluči, a 
v žízni mé napájeli mne octem.

MATOUŠ 27:34 Dali mu píti octa, smíšeného 
se žlučí. A okusiv ho, nechtěl píti.

MATOUŠ 27:39 Ti pak, kteříž chodili tudy, 
rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,

40 A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a 
ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž 

sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.
41 Tak podobně i přední kněží posmívajíce se s 

zákoníky a staršími, pravili:
42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. 

Jestliže jest král Židovský, nechať nyní 
sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.

43 Doufalť v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, 
chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem.

44 Takž také i lotři, kteříž byli s ním 
ukřižováni, utrhali jemu.

45 Od šesté pak hodiny tma se stala po vší té 
zemi až do hodiny deváté.

46 A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem 
velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? 
To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 
opustil?

47 A někteří z těch, jenž tu stáli, slyšíce, 
pravili, že Eliáše volá tento.

48 A hned jeden z nich běžev, vzal houbu, 
naplnil ji octem a vloživ na tresť, dával jemu 
píti.

MAREK 15:23 I dávali mu píti víno s 
mirrou, ale on nepřijal ho.

JAN 19:28 Potom věda Ježíš, že již 
všecko jiné dokonáno jest, aby se naplnilo 
písmo, řekl: Žízním.

29 Byla pak tu postavena nádoba plná octa. 
Tedy oni naplnili houbu octem, a obloživše 
yzopem, podali k ústům jeho.

30 A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť 
jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.
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1 PETRŮV 2:23 Kterýžto, když mu zlořečili, 
nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale poroučel 
křivdy tomu, jenž spravedlivě soudí.

24 Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl 
na dřevo, abychom hříchům zemrouce, 
spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí 
uzdraveni jste.

Viz také: Žalmy 22:7,8; Izaiáš 53:3-5.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

ŽALMY 69:27 Nebo se tomu, jehož jsi ty 
zbil, protiví, a o bolesti zraněných tvých 
rozmlouvají.

MAREK 15:28 I naplněno jest písmo, 
řkoucí: A s nepravými počten jest.

29 A kteříž tudy chodili mimo něj, rouhali se 
jemu, potřásajíce hlavami svými, a říkajíce: 
Hahá, kterýž rušíš chrám Boží, a ve třech 
dnech jej zase vzděláváš,

30 Spomoz sobě samému, a sstup s kříže.
31 Též i přední kněží posmívajíce se, jeden 

k druhému s zákoníky pravili: Jinýmť jest 
pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.

32 Kristus král Izraelský, nechažť nyní sstoupí 
s kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteříž s 
ním ukřižováni byli, útržku mu činili.

Viz také: Izaiáš 53:4,10; Zachariáš 13:7.

G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.

ŽALMY 71:20 Kterýž ač jsi mi dal 
okusiti úzkostí velikých a hrozných, 
však zase k životu navrátíš mne, a z 
propastí země zase mne vyzdvihneš.

LUKÁŠ 24:6 Neníť ho tuto, ale vstalť jest. 
Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když 
ještě v Galilei byl,

LUKÁŠ 24:34 Ani praví: Že vstal Pán 
právě, a ukázal se Šimonovi.

ŘÍMANŮM 14:9 Na toť jest zajisté Kristus 
i umřel, i z mrtvých vstal, i ožil, aby nad 
živými i nad mrtvými panoval.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:27 Nebo 
nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti 
svatému svému porušení.

Viz také: Žalmy 16:10; Žalmy 30:4; Žalmy 49:16; Žalmy 86:13; 
Jonáš 2:5-7; Skutky Apoštolů 13:35.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.

ŽALMY 72:7 Tak zkvete ve dnech jeho 
spravedlivý, a bude hojnost pokoje, 
dokud měsíce stává.

8 Panovati bude od moře až k moři, a od 
řeky až do končin země.

9 Před ním skláněti se budou obyvatelé 
pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho 
prach lízati budou.

10 Králové při moři a z ostrovů pocty mu 
přinesou, králové Šebejští a Sabejští 
dary obětovati budou.

11 Nadto klaněti se jemu budou všickni 
králové, všickni národové jemu sloužiti 
budou.

12 Nebo vytrhne nuzného, volajícího 
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a nátisk trpícího, kterýž nemá 
spomocníka.

13 Smiluje se nad bídným a potřebným, a 
duše nuzných spasí.

14 Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; 
neboť jest drahá krev jejich před očima 
jeho.

15 Budeť dlouhověký, a dávati mu budou 
zlato Arabské, a ustavně za něj se 
modliti, na každý den jemu dobrořečiti 
budou.

16 Když se vrže hrst obilí do země na vrchu 
hor, klátiti se budou jako Libán klasové 
jeho, a kvésti budou měšťané jako 
byliny země.

17 Jméno jeho bude na věky; dokudž 
slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A 
požehnání sobě dávajíce v něm všickni 
národové, budou ho blahoslaviti.

18 Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh 
Izraelský, kterýž sám činí divné věci,

19 A požehnané jméno slávy jeho na věky. 
Budiž také naplněna slávou jeho všecka 
země, Amen i Amen.

MATOUŠ 2:11 I všedše do domu, nalezli 
dítě s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli 
se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali 
jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

MAREK 16:15 A řekl jim: Jdouce po všem 
světě, kažte evangelium všemu stvoření.

16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož 
pak neuvěří, budeť zatracen.

FILIPSKÝM 2:10 Aby ve jménu Ježíše 

každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na 
nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, 
jenž jsou pod zemí,

ŽIDŮM 13:8 Ježíš Kristus jest včera i 
dnes, tentýž i na věky.

ZJEVENÍ JANOVO 1:18 A živý, ješto jsem 
byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. 
Amen. A mám klíče pekla i smrti.

ZJEVENÍ JANOVO 7:9 Potom pohleděl 
jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný 
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení 
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před 
obličejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé 
roucho, a palmy v rukou jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

Viz také: #1; #2; #5; 1. Mojžišova 22:18; Žalmy 21:5.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
     
ŽALMY 75:8 Ale Bůh soudce jednoho 

ponižuje, a druhého povyšuje.
9 Kalich zajisté jest v rukou 

Hospodinových, a to vína kalného plný 
nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i 
kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni 
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bezbožníci země.

LUKÁŠ 1:52 Sházel mocné s stolic, a 
povýšil ponížených.

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:31 Protože 
uložil den, v kterémžto souditi bude 
všecken svět v spravedlnosti skrze muže, 
kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o 
tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.

ŘÍMANŮM 2:16 V ten den, kdyžto 
souditi bude Bůh tajné věci lidské, podle 
evangelium mého skrze Jezukrista.

2 TIMOTEOVI 4:1 Protož já osvědčuji 
před obličejem Božím a Pána Jezukrista, 
kterýž má souditi živé i mrtvé v den zjevení 
svého a království svého,

ZJEVENÍ JANOVO 14:9 A třetí anděl letěl 
za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se 
kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-
li znamení její na čelo své aneb na ruku 
svou,

10 I tenť také bude píti víno hněvu Božího, 
víno, pravím, kteréž jest vlito do kalichu 
hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou 
před obličejem andělů svatých a před 
obličejem Beránka.

11 A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a 
nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, 
kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a 
jestliže kdo přijme znamení jména jejího.

ZJEVENÍ JANOVO 16:19 I roztrhlo se to 
veliké město na tři strany, a města národů 
padla. A Babylon veliký přišel na pamět 
před obličejem Božím, aby dal jemu kalich 
vína prchlivosti hněvu svého.

Viz také: #1; #6; 1. Samuelova 2:7,8; Izaiáš 51:17-22; Jeremiáš 
25:15-17.

B19 Mystérium Mesiáše.

ŽALMY 78:2 Otevru v podobenství 
ústa svá, vypravovati budu přípovídky 
starobylé.

MATOUŠ 13:10 Tedy přistoupivše učedlníci, 
řekli jemu: Proč jim v podobenstvích 
mluvíš?

11 On pak odpověděv, řekl jim: Nebo vám 
dáno jest znáti tajemství království 
nebeského, ale jim není dáno.

12 (Nebo kdož má, bude jemu dáno a rozhojníť 
se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od 
něho odjato.)

13 Protoť v podobenstvích mluvím jim, 
že vidouce nevidí, a slyšíce neslyší, ani 
rozumějí.

MATOUŠ 13:34 Toto všecko mluvil Ježíš 
v podobenstvích k zástupům, a bez 
podobenství nemluvil jim,

35 Aby se naplnilo povědění skrze proroka, 
řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, 
vypravovati budu skryté věci od založení 
světa.

MAREK 4:11 I řekl jim: Vámť jest dáno, 
znáti tajemství království Božího, ale těm, 
kteříž jsou vně, v podobenství všecko se 
děje,

JAN 16:25 Toto v příslovích mluvil jsem 
vám; přijdeť hodina, když již ne v příslovích 
budu mluviti vám, ale zjevně o Otci svém 
zvěstovati budu vám.

ŽALMY



125

1 KORINTSKÝM 4:1 Tak o nás smýšlej 
člověk, jako o služebnících Kristových a 
šafářích tajemství Božích.

Viz také: Žalmy 49:5; Hozeáš 12:10; Matouš 21:45; Marek 3:23; 
Marek 4:2,13,33; Marek 12:1; Lukáš 8:10; 1 Korintským 13:2; 1 

Korintským 14:2.

B03 Mesiáš je Syn člověka.
H07 Mesiáš bude sedět po pravici Boží.

ŽALMY 80:15 Ó Bože zástupů, obrať se 
již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen 
vinný tento,

16 Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a 
mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

18 Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, 
nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil 
sobě,

IZAIÁŠ 11:1 Ale vyjdeť proutek z pařezu 
Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a 
ovoce ponese.

ZACHARIÁŠ 3:8 Slyš nyní, Jozue, kněže 
nejvyšší, ty i tovaryši tvoji, kteříž sedí před 
tebou: Ačkoli muži ti jsou za zázrak, aj, já 
však přivedu služebníka svého, Výstřelek.

JAN 15:1 Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec 
můj vinař jest

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:38 Kterak 
Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh Duchem 
svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, 
a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo 
Bůh s ním byl.

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:15 A s tím se 

srovnávají i řeči prorocké, jakož psáno jest:
16 Potom se navrátím, a vzdělám zase stánek 

Davidův, kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho 
zase vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

KOLOSKÝM 1:15 Kterýž jest obraz Boha 
neviditelného a prvorozený všeho stvoření.

16 Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, 
kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i 
neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, 
buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko 
skrze něho a pro něho stvořeno jest.

17 A on jest přede vším a všecko jím stojí.
18 A onť jest hlava těla církve, kterýž jest 

počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on 
ve všem prvotnost držel,

19 Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka 
plnost přebývala,

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, 
a zdržuje všecko slovem mocnosti své, 
očištění hříchů našich skrze sebe samého 
učiniv, posadil se na pravici velebnosti na 
výsostech,

Viz také: #2; Žalmy 7:8; Žalmy 80:9; Žalmy 90:13; Izaiáš 
63:15,17; Jeremiáš 2:21; Jeremiáš 23:5,6; Ezechiel 17:22-24; 

Daniel 9:16-19; Zachariáš 6:12; Marek 12:1-9.
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E07 Nabídka spasení Mesiášem.

ŽALMY 85:10 Zajisté žeť jest blízké 
těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a 
přebývati bude sláva v zemi naší.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:26 Muži 
bratří, synové rodu Abrahamova, a kteříž 
mezi vámi jsou bojící se Boha, vám slovo 
spasení tohoto posláno jest.

Viz také: #2; Žalmy 24:4,5; Žalmy 50:23; Marek 12:32-34; 
Skutky Apoštolů 10:2-4; Skutky Apoštolů 13:14-16.

 

E08 Spravedlnost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 85:11 Milosrdenství a víra 
potkají se spolu, spravedlnost a pokoj 
dadí sobě políbení.

12 Víra z země pučiti se bude, a 
spravedlnost s nebe vyhlédati.

13 Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že 
země naše vydá úrody své.

14 Způsobí to, aby spravedlnost před ním 
šla, když obrátí k cestě nohy své.

MATOUŠ 3:15 A odpovídaje Ježíš, dí 
jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, 
abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy 
dopustil jemu.

MATOUŠ 21:32 Nebo přišel k vám Jan 
cestou spravedlnosti, a neuvěřili jste mu, ale 

publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy pak 
viděvše to, aniž jste potom usmyslili sobě, 
abyste věřili jemu.

JAN 14:6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, 
i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze 
mne.

ŘÍMANŮM 5:1 Ospravedlněni tedy jsouce 
z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána 
našeho Jezukrista,

2 KORINTSKÝM 5:21 Nebo toho, kterýž 
hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom my učiněni byli spravedlností Boží 
v něm.

FILIPSKÝM 1:10 K tomu, abyste zkušením 
rozeznati mohli užitečné věci od 
neužitečných, tak abyste byli upřímí a bez 
úrazu, až ke dni Kristovu,

11 Naplněni jsouce ovocem spravedlnosti, 
kteréž nesete skrze Jezukrista, k slávě a k 
chvále Boží.

2 PETRŮV 3:13 Nového pak nebe a nové 
země podle zaslíbení jeho čekáme, v 
kterýchžto spravedlnost přebývá.

1 JANŮV 2:6 Kdo praví, že v něm zůstává, 
máť, jakž on chodil, i tento tak choditi.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

Viz také: #1; #2; Jan 13:14-16,34; Římanům 3:25,26; Efezským 
5:1,2; Filipským 2:5-8; Židům 12:1,2; 1 Petrův 2:18-24.
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H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 86:9 Všickni národové, kteréž 
jsi učinil, přicházejíce, skláněti se 
budou před tebou, Pane, a ctíti jméno 
tvé.

IZAIÁŠ 66:23 I stane se, že od novměsíce 
do novměsíce, od soboty do soboty 
přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo 
přede mnou, praví Hospodin.

ZACHARIÁŠ 14:9 A bude Hospodin 
králem nade vší zemí; v ten den bude 
Hospodin jediný, a jméno jeho jedno.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; #4.

E14 Mesiáš se stane přemožitelem smrti a 
temnoty.

ŽALMY 86:12 I budu tě oslavovati, Pane 
Bože můj, z celého srdce svého a ctíti 
jméno tvé na věky,

13 Poněvadž milosrdenství tvé veliké jest 
nade mnou, a vytrhls duši mou z jámy 
nejhlubší.

1 TESALONICKÝM 1:10 A očekávali 
Syna jeho s nebe, kteréhož jest vzkřísil z 
mrtvých, totiž Ježíše, kterýž vysvobodil nás 
od hněvu budoucího.

Viz také: Žalmy 16:10; Žalmy 56:14; Jonáš 2:4-7.

B22 Dobrotivost Krále a Mesiáše.
B23 Milosrdenství Krále a Mesiáše.

ŽALMY 86:15 Ale ty Pane, Bože silný, 
lítostivý a milostivý, shovívající a hojný 
v milosrdenství, i pravdomluvný,

JAN 1:17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, 
ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala 
se jest.

ŘÍMANŮM 5:20 Zákon pak vkročil mezi to, 
aby se rozhojnil hřích, a když se rozhojnil 
hřích, tedy ještě více rozhojnila se milost,

21 Aby jakož jest kraloval hřích k smrti, tak 
aby i milost kralovala skrze spravedlnost 
k životu věčnému, skrze Jezukrista Pána 
našeho.

EFEZSKÝM 1:9 Oznámiv nám tajemství 
vůle své podle dobré libosti své, kteroužto 
libost předuložil byl sám v sobě,
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EFEZSKÝM 2:4 Ale Bůh, bohatý jsa v 
milosrdenství pro velikou lásku svou, 
kteroužto zamiloval nás,

5 Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, 
obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí 
jste spaseni,

6 A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích 
v Kristu Ježíši,

7 Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené 
bohatství milosti své, z dobroty své k nám v 
Kristu Ježíši.

Viz také: Žalmy 86:5; Žalmy 103:8; Žalmy 111:4; Žalmy 130:4,7; 
Žalmy 145:8; Joel 2:13; Micheáš 7:18.

F06 Mesiáš bude opuštěn.
F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

ŽALMY 88:15 Pročež, ó Hospodine, 
zamítáš mne, a tvář svou skrýváš přede 
mnou?

16 Ztrápený jsem, jako hned maje umříti 
od násilí; snáším hrůzy tvé, a děsím se.

17 Hněv tvůj přísný na mne se obořil, a 
hrůzy tvé krutě sevřely mne.

18 Obkličují mne jako voda, na každý den 
obstupují mne hromadně.

19 Vzdálil jsi ode mne přítele a tovaryše, a 
známým svým jsem ve tmě.

MATOUŠ 26:37 A pojav s sebou Petra a dva 
syny Zebedeovy, počal se rmoutiti a teskliv 
býti.

38 Tedy řekl jim: Smutnáť jest duše má až k 
smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte se mnou.

39 A poodšed maličko, padl na tvář svou, 
modle se a řka: Otče můj, jest-li možné, 
nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak 
ne jakž já chci, ale jakž ty chceš.

40 I přišel k učedlníkům, a nalezl je, ani spí. 
I řekl Petrovi: Tak-liž jste nemohli jediné 
hodiny bdíti se mnou?

MATOUŠ 26:56 Ale toto se všecko stalo, aby 
se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci 
všickni opustivše ho, utekli.

MATOUŠ 27:28 A svlékše jej, přiodíli ho 
pláštěm brunátným.

29 A spletše korunu z trní, vstavili na hlavu 
jeho, a dali třtinu v pravou ruku jeho, a 
klekajíce před ním, posmívali se jemu, 
řkouce: Zdráv buď, ó králi Židovský.

30 A plijíce na něho, brali třtinu a bili jej v 
hlavu.

31 A když se mu naposmívali, svlékli s něho 
plášť, a oblékli jej v roucho jeho. I vedli ho, 
aby byl ukřižován.

MATOUŠ 27:46 A při hodině deváté zvolal 
Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama 
zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mne opustil?

Viz také: Žalmy 22:12-22; Žalmy 31:12; Žalmy 38:11,12; Žalmy 
69:18-22; Žalmy 88:9; Žalmy 143:3,4; Izaiáš 53:4-6,8,10,11; 
Izaiáš 63:3; Daniel 9:26; Zachariáš 13:7; Matouš 27:39-44; 

Marek 14:33,34; Lukáš 22:44; Římanům 8:32; Galatským 3:13; 
1 Petrův 2:24.

B01 Mesiáš je Syn Boží.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 89:4 Učinil jsem smlouvu s 
vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi 
služebníku svému,

5 Že až na věky utvrdím símě tvé, a 
vzdělám od národu do národu trůn tvůj. 
Sélah.
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MATOUŠ 12:18 Aj, služebník můj, kteréhož 
jsem vyvolil, milý můj, v němž se dobře 
zalíbilo duši mé. Položím Ducha svého na 
něj, a soud národům zvěstovati bude.

19 Nebude se vaditi, ani křičeti, ani kdo na 
ulicích uslyší hlas jeho.

20 Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího 
se neuhasí, až i vypoví soud k vítězství.

21 A ve jménu jeho národové doufati budou.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

SKUTKY APOŠTOLŮ 
2:29 Muži bratří, sluší směle mluviti k 
vám o patriarchovi Davidovi, že i umřel, i 
pochován jest, i hrob jeho jest u nás až do 
dnešního dne.

30 Prorok tedy byv a věděv, že přísahou zavázal 
se jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle 
těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,

Viz také: Žalmy 89:29-35; Jeremiáš 30:9; Ezechiel 34:23,24; 
Hozeáš 3:5; Matouš 3:17; Židům 7:21.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.

ŽALMY 89:20 Tehdy mluvě u vidění k 
svatému svému, řekl jsi: Složil jsem 
pomoc v reku udatném, zvýšil jsem 
vybraného z lidu.

5. MOJŽIŠOVA 18:18 Proroka vzbudím 
jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a 
položím slova má v ústa jeho, a bude jim 
mluviti všecko, což mu přikáži.

19 I budeť, že kdo by koli neposlouchal slov 
mých, kteráž mluviti bude ve jménu mém, 
já vyhledávati budu na něm.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 7:16 Tedy podjala všecky bázeň, 
i velebili Boha, řkouce: Že prorok veliký 
povstal mezi námi, a že Bůh navštívil lid 
svůj.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

FILIPSKÝM 2:6 Kterýž jsa v způsobu Božím, 
nepoložil sobě toho za loupež rovný býti 
Bohu,

7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka 
přijav, podobný lidem učiněn.

8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil 
se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do 
smrti kříže.

9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu 
jméno, kteréž jest nad každé jméno,

10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, 
těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž 
jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus 
jest Pánem v slávě Boha Otce.

ZJEVENÍ JANOVO 3:7 Andělu pak 
Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý 
a pravý, jenž má klíč Davidův, kterýžto 
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otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak 
neotvírá:

Viz také: 5. Mojžišova 33:29; Marek 1:24; Židům 2:9-17.

B05 Mesiáš je naplněn Duchem svatým.
D01 Pomazání Mesiáše.

ŽALMY 89:21 Nalezl jsem Davida 
služebníka svého, olejem svým svatým 
pomazal jsem ho.

22 A protož budeť s ním stále ruka má, ano 
i ramenem svým posilovati ho budu.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

JAN 3:34 Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo 
Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává Bůh 
ducha.

JAN 12:3 Maria pak vzavši libru masti drahé 
z nardu výborného, pomazala noh 
Ježíšových, a vytřela vlasy svými nohy jeho. 
I naplněn jest dům vůní té masti.

JAN 12:7 Tedy řekl Ježíš: Nech jí, ke dni 
pohřebu mého zachovala to.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:38 Kterak 
Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh Duchem 
svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, 
a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo 
Bůh s ním byl.

ŽIDŮM 1:8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó 
Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť 
berla království tvého.

9 Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi 
nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, 
Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky 
tvé.

Viz také: #2; Žalmy 89:14; Izaiáš 41:10; Izaiáš 42:1; Zachariáš 
10:12; Matouš 26:12.

E13 Bůh potvrzuje službu Mesiáše.
   
ŽALMY 89:23 Nebudeť ho moci nuziti 

nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti.

MATOUŠ 4:1 Tehdy Ježíš veden jest na 
poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.

2 A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, 
potom zlačněl.

3 A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li 
Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.

4 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: 
Ne samým chlebem živ bude člověk, ale 
každým slovem vycházejícím skrze ústa 
Boží.

5 Tedy pojal jej ďábel do svatého města a 
postavil ho na vrchu chrámu.

6 A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; 
nebo psánoť jest, že andělům svým přikázal 
o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o 
kámen nohy své neurazil.

7 I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš 
pokoušeti Pána Boha svého.

8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, 
a ukázal mu všecka království světa i slávu 
jejich, a řekl jemu:

9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš 
mi se klaněti.
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10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť 
jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se 
budeš a jemu samému sloužiti budeš.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 89:24 Nebo potru před tváří 
jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho 
nenávidí, porazím.

JAN 15:23 Kdož mne nenávidí, i Otceť 
mého nenávidí.

LUKÁŠ 19:27 Ty pak nepřátely mé, kteříž 
nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte 
sem a zmordujte přede mnou.

Viz také: #1; Žalmy 2:1-6; Žalmy 21:9,10; Žalmy 110:1; Žalmy 
132:8.

E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 89:25 Nadto pravda má a 
milosrdenství mé s ním bude, a ve 
jménu mém vyvýšen bude roh jeho.

JAN 17:6 Oznámil jsem jméno tvé lidem, 
kteréž jsi mi dal z světa. Tvojiť jsou byli, a 
mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali.

JAN 17:11 Již pak více nejsem na světě, 
ale oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče 
svatý, ostříhejž jich ve jménu svém, kteréž 
jsi mi dal, ať by byli jedno jako i my.

JAN 17:25 Otče spravedlivý, tebeť jest 
svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal, a i 

tito poznali, že jsi ty mne poslal.

Viz také: #1; Žalmy 89:17,18,29,34; Žalmy 91:14.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 89:26 A vložím na moře ruku 
jeho, a na řeky pravici jeho.

2. MOJŽIŠOVA 23:21 Šetrně se měj před 
ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej 
ho, neboť nepromine přestoupení vašeho, 
poněvadž jméno mé jest u prostřed něho.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.
B01 Mesiáš je Syn Boží.

ŽALMY 89:27 On volaje ke mně, dí: 
Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála 
spasení mého.

MATOUŠ 11:27 Všecky věci dány jsou mi 
od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné 
Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a 
komuž by chtěl Syn zjeviti.

LUKÁŠ 23:46 A zvolav Ježíš hlasem 
velikým, řekl: Otče, v ruce tvé poroučím 
ducha svého. A to pověděv, umřel.
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JAN 14:7 Byste znali mne, také i Otce mého 
znali byste; a již nyní jej znáte, a viděli jste 
ho.

JAN 14:23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati 
bude, a Otec můj bude jej milovati, a k 
němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.

JAN 20:17 Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se 
mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci 
svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: 
Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k 
Bohu svému, a k Bohu vašemu.

2 KORINTSKÝM 6:18 A budu vám za 
Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, 
praví Pán všemohoucí.

ŽIDŮM 1:5 Nebo kterému kdy z andělů 
řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem 
tebe? A opět: Já budu jemu Otcem, a on mi 
bude Synem?

ZJEVENÍ JANOVO 3:21 Kdož zvítězí, dám 
jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i 
já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na 
trůnu jeho.

Viz také: 2. Samuelova 22:47; 1. Kronická 22:10; Žalmy 18:47; 
Žalmy 62:3,7,8; Žalmy 95:1; Matouš 10:32,33; Matouš 26:39,42; 

Jan 8:54; Jan 11:41; Galatským 4:6.

A04 Mesiáš existuje od nepaměti.
B01 Mesiáš je Syn Boží.
E13 Bůh potvrzuje službu Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 89:28 Já také za prvorozeného 
vystavím jej, a za vyššího králů 
zemských.

29 Na věky zachovám jemu milosrdenství 
své, a smlouva s ním stálá bude.

30 Učiním i to, aby na věky trvalo símě 
jeho, a trůn jeho jako dnové nebes.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:32 A my 
vám zvěstujeme to zaslíbení, které se stalo 
otcům, že jest je již Bůh naplnil nám synům 
jejich, vzkřísiv Ježíše;

33 Jakož i v druhém Žalmu napsáno jest: Syn 
můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.

34 A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více 
nenavracoval v porušení, takto o tom řekl: 
Dám vám svaté věci Davidovy věrné.

ŽIDŮM 1:5 Nebo kterému kdy z andělů 
řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem 
tebe? A opět: Já budu jemu Otcem, a on mi 
bude Synem?

6 A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek 
země, dí: A klanějte se jemu všickni andělé 
Boží.

7 A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly 
své duchy, a služebníky své plamen ohně;

8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá 
na věky věků, berla pravosti jestiť berla 
království tvého.

KOLOSKÝM 1:15 Kterýž jest obraz Boha 
neviditelného a prvorozený všeho stvoření.

16 Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, 
kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i 
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neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, 
buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko 
skrze něho a pro něho stvořeno jest.

17 A on jest přede vším a všecko jím stojí.
18 A onť jest hlava těla církve, kterýž jest 

počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on 
ve všem prvotnost držel,

19 Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka 
plnost přebývala,

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #4; Římanům 8:20.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 89:36 Jednou jsem přisáhl skrze 
svatost svou, nesklamámť Davidovi,

37 Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho 
jako slunce přede mnou,

38 Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a 
jako svědkové na obloze hodnověrní.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

Viz také: Izaiáš 9:7; Zjevení Janovo 1:5.

A04 Mesiáš existuje od nepaměti.

ŽALMY 90:2 Prvé, než hory stvořeny 

byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek 
světa, ano hned od věků a až na věky, ty 
jsi Bůh silný.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

Viz také: Príslovia 8:22-26; Izaiáš 44:6; Židům 1:10-12; Židům 
13:8; Zjevení Janovo 1:8.

E03 POKOUŠENÍ MESIÁŠE.

ŽALMY 91:11 Nebo andělům svým 
přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech 
cestách tvých.

12 Na rukou ponesou tě, abys neurazil o 
kámen nohy své.

LUKÁŠ 4:9 Tedy vedl jej do Jeruzaléma, 
a postavil ho na vrchu chrámu, a řekl mu: 
Jsi-li Syn Boží, pusť se odtud dolů.

10 Nebo psáno jest: Že andělům svým přikáže 
o tobě, aby tě ostříhali,

11 A že tě na ruce uchopí, abys neurazil o 
kámen nohy své.

12 A odpovídaje, dí mu Ježíš: Povědínoť jest: 
Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.

Viz také: Matouš 4:6; Židům 1:14.

H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ŽALMY 91:13 Po lvu a bazališku choditi 
budeš, a pošlapáš lvíče i draka.

 
MAREK 16:18 Hady bráti; a jestliže by co 

jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné 
ruce vzkládati budou, a dobře se míti 
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budou.

SKUTKY APOŠTOLŮ 28:3 A když 
Pavel sebral drahně roždí a kladl na oheň, 
ještěrka, utíkajíc před horkem, připjala se k 
ruce jeho.

4 A když uzřeli lidé toho ostrovu, ano ještěrka 
visí u ruky jeho, řekli jedni k druhým: Jistě 
člověk tento jest vražedlník; neb ač z moře 
vyšel, však pomsta Boží nedá jemu živu 
býti.

5 Ale on střásl tu ještěrku do ohně, a nic se 
jemu zlého nestalo.

2 TIMOTEOVI 4:17 Pán pak byl 
se mnou a posilnil mne, aby skrze mne 
utvrzeno bylo kázání o Kristu, a aby je 
slyšeli všickni národové. I vytržen jsem byl 
z úst lva.

Viz také: Izaiáš 1:6-8; Izaiáš 35:9; Izaiáš 65:25; Daniel 6:22; 
Zjevení Janovo 5:5.

F01 Je prorokována smrt Mesiáše.
G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.
G03 Je prorokováno velebení Mesiáše.

ŽALMY 91:14 Poněvadž mne, dí Bůh, 
zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; 
nebo poznal jméno mé.

15 Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s 
ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím 
jej.

16 Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu 
spasení své.

 
JAN 12:28 Otče, oslaviž jméno své. 

Tedy přišel hlas s nebe řkoucí: I oslavil jsem, 
i ještě oslavím.

JAN 13:32 A poněvadž Bůh oslaven jest 
v něm, i Bůh oslaví jej sám v sobě, a to hned 
oslaví jej.

JAN 14:23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati 
bude, a Otec můj bude jej milovati, a k 
němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.

JAN 16:14 Onť mne oslaví; nebo z 
mého vezme, a zvěstuje vám.

JAN 16:27 Nebo sám Otec miluje vás, 
proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že 
jsem já od Boha vyšel.

JAN 21:19 To pak pověděl, znamenaje, 
kterou by smrtí měl oslaviti Boha. A to 
pověděv, řekl jemu: Pojď za mnou.

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 
ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 
vysvobozen z toho, čehož se strašil.

8 A ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což 
strpěl, naučil se poslušenství.

Viz také: Římanům 8:28; Žalmy 18:4,5; Žalmy 16:10; Žalmy 
21:5; Žalmy 61:6,7.

A04 Mesiáš existuje od nepaměti.
D04 Úřad Mesiáše jako Krále.

ŽALMY 93:1 Hospodin kraluje, 
v důstojnost se oblékl, oblékl se 
Hospodin v sílu, a přepásal se; také 
okršlek země upevnil, aby se nepohnul.

2 Utvrzenť jest trůn tvůj přede všemi časy, 
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od věčnosti ty jsi.

PRÍSLOVIA 8:22 Hospodin měl mne při 
počátku cesty své, před skutky svými, přede 
všemi časy.

23 Před věky ustanovena jsem, před počátkem, 
prvé než byla země.

ŽIDŮM 1:2 Kteréhož ustanovil dědicem 
všeho, skrze něhož i věky učinil.

3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, 
a zdržuje všecko slovem mocnosti své, 
očištění hříchů našich skrze sebe samého 
učiniv, posadil se na pravici velebnosti na 
výsostech,

ZJEVENÍ JANOVO 19:6 A slyšel jsem 
hlas jako zástupu velikého, a jako hlas 
vod mnohých, a jako zvuk hromů silných, 
řkoucích: Haleluiah. Kralovalť jest Pán Bůh 
náš všemohoucí.

7 Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme 
jemu. Neboť jest přišla svadba Beránkova, a 
manželka jeho připravila se.

Viz také: #1; #2; Micheáš 5:1; Židům 1:10-12; Židům 13:8; Zjevení 
Janovo 1:8,17,18.

A08 Jména a oslovení Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.

ŽALMY 95:1 Poďte, zpívejme 
Hospodinu, prokřikujme skále spasení 
našeho.

2 Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, 
žalmy prozpěvujme jemu.

3 Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král 
veliký nade všecky bohy,

2. SAMUELOVA 22:2 A řekl: Hospodin 
skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se 
mnou.

2. SAMUELOVA 22:32 Nebo kdo jest 
Bohem kromě Hospodina? A kdo jest 
skalou kromě Boha našeho?

2. SAMUELOVA 22:47 Živť jest Hospodin, 
a požehnaná skála má; protož ať jest 
vyvyšován Bůh, skála spasení mého,

2. SAMUELOVA 23:3 Řekl mi Bůh 
Izraelský, mluvila skála Izraelská: 
Kdo panovati bude nad lidem, budeť 
spravedlivý, panující v bázni Boží.

1 KORINTSKÝM 10:4 A všickni týž nápoj 
duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, 
kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus.

Viz také: #1; #4; 5. Mojžišova 32:4,15,18; Žalmy 18:1-3,32,47; 
Žalmy 19:15; Žalmy 31:3,4; Žalmy 62:3,7,8; Žalmy 71:3; Žalmy 
73:26; Žalmy 78:35; Žalmy 89:27; Žalmy 92:16; Žalmy 94:22; 

Žalmy 144:1; Izaiáš 26:4; Izaiáš 30:29; Izaiáš 44:8.

B06 Mesiáš je dobrý Pastýř.
E26 Konání Mesiáše vykupitele.

ŽALMY 95:7 Onť jest zajisté Bůh náš, 
a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou 
jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,

8 Nezatvrzujte srdce svého, jako při 
popuzení, a v den pokušení na poušti,

9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, 
zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.

10 Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s 
národem tím, a řekl jsem: Lid tento 
bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.

11 Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že 

ŽALMY



136

nevejdou v odpočinutí mé.

MATOUŠ 11:28 Pojdtež ke mně všickni, 
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a 
naleznete odpočinutí dušem vašim.

JAN 10:14 Já jsem ten dobrý pastýř, a 
známť ovce své, a znajíť mne mé.

15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a 
duši svou pokládám za ovce.

16 A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto 
ovčince. I tyť musím přivésti, a hlas můj 
slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a 
jeden pastýř.

ŽIDŮM 3:7 Protož jakž praví Duch 
svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,

8 Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom 
popouzení Boha v den pokušení toho na 
poušti;

9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť 
jsou mne, a viděli skutky mé po čtyřidceti 
let.

10 Protož hněviv jsem byl na pokolení to, a 
řekl jsem: Tito vždycky bloudí srdcem, a 
nepoznávají cest mých.

11 Takže jsem přisáhl v hněvě svém, že 
nevejdou v odpočinutí mé.

12 Viztež, bratří, aby snad v někom z vás 
nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by 
odstupovalo od Boha živého.

13 Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, 
dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl 
zatvrzen oklamáním hřícha.

14 Účastníci zajisté Krista učiněni jsme, 
jestliže však ten počátek podstaty až do 
konce pevný zachováme.

15 Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li 
byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, 
jako při onom popouzení Boha.

16 Nebo někteří slyševše, popouzeli ho, ale ne 
všickni, jenž vyšli z Egypta skrze Mojžíše.

17 Na které se pak hněval čtyřidceti let? Zdali 
ne na ty, kteříž hřešili, jejichžto těla padla 
na poušti?

18 A kterým zapřisáhl, že nevejdou do 
odpočinutí jeho? Však těm, kteříž byli 
neposlušní.

19 A vidíme, že jsou nemohli vjíti pro nevěru.

ŽIDŮM 4:1 Bojmež se tedy, aby snad 
opustě zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho, 
neopozdil se někdo z vás.

2 Nebo i nám zvěstováno jest, jako i oněmno, 
ale neprospěla jim řeč slyšená, nepřipojená 
k víře, když slyšeli.

3 Neboť vcházíme v odpočinutí my, kteříž 
jsme uvěřili, jakož řekl: Protož jsem přisáhl 
v hněvě svém, žeť nevejdou v odpočinutí 
mé, ačkoli dávno odpočinul Bůh, hned po 
vykonání skutků od ustanovení světa.

4 Nebo pověděl na jednom místě o sedmém 
dni takto: I odpočinul Bůh dne sedmého 
ode všech skutků svých.

5 A tuto zase: Že nevejdou v odpočinutí mé.
6 A poněvadž vždy na tom jest, že někteří 

mají vjíti do něho, a ti, kterýmž prvé 
zvěstováno jest, nevešli pro svou nevěru,

7 Opět ukládá den jakýsi, Dnes, pravě skrze 
Davida, po takovém času, jakož řečeno jest, 
Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí 
svých.

8 Nebo byť byl Jozue v odpočinutí je uvedl, 
nebylť by potom mluvil o jiném dni.

9 A protož zůstáváť svátek lidu Božímu.
10 Neb kdožkoli všel v odpočinutí jeho, takéť 

i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh 
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od svých.
11 Snažmež se tedy vjíti do toho odpočinutí, 

aby někdo neupadl v týž příklad nedověry.

1 PETRŮV 2:25 Nebo jste byli jako ovce 
bloudící, ale již nyní obráceni jste ku pastýři 
a biskupu duší vašich.

JUDŮV 1:5 Protož vidělo mi se vám 
to připomenouti, kteříž jednou již o tom 
víte, že když Pán lid svůj z země Egyptské 
vysvobodil, potom ty, kteříž nevěřící byli, 
zatratil.

Viz také: 1. Mojžišova 2:2,3; 2. Mojžišova 17:2-7; 4. Mojžišova 
14:11-30; 5. Mojžišova 1:34,35; 5. Mojžišova 2:14-16; Žalmy 

78:17,18,40,41,56; Skutky Apoštolů 20:28; 1 Korintským 10:9; 
Židům 11:16; Židům 12:25; Zjevení Janovo 14:13.

E15 Mesiáš přinese radostnou zvěst.

ŽALMY 96:1 Zpívejte Hospodinu píseň 
novou, zpívej Hospodinu všecka země.

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu 
jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

3 Vypravujte mezi národy slávu jeho, 
mezi všemi lidmi divy jeho.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

LUKÁŠ 24:47 A aby bylo kázáno ve jménu 
jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi 
národy, počna od Jeruzaléma.

EFEZSKÝM 1:3 Požehnaný Bůh a Otec 
Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal 
nám všelikým požehnáním duchovním v 
nebeských věcech v Kristu.

ZJEVENÍ JANOVO 5:13 Též všecko stvoření, 
kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i 
v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem 
řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi 
požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 14:6 I viděl jsem 
jiného anděla letícího po prostředku nebe, 
majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval 
těm, jenž bydlí na zemi, a všelikému 
národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,

7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, 
a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina 
soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil 
nebe i zemi i moře i studnice vod.

H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 96:7 Vzdejte Hospodinu čeledi 
národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.

8 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, 
přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.

9 Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, 
boj se oblíčeje jeho všecka země.

10 Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a 
že i okršlek zemský upevněn bude, tak 
aby se nepohnul, a že souditi bude lidi 
spravedlivě.

11 Rozveseltež se nebesa, a plésej země, 
zvuč moře, i což v něm jest.

12 Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať 
prozpěvuje všecko dříví lesní,

13 Před tváří Hospodina; neboť se béře, 
béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť 
souditi okršlek světa v spravedlnosti, a 
národy v pravdě své.
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GALATSKÝM 1:16 Zjeviti Syna svého 
mně, abych jej kázal mezi pohany, hned 
jsem se neporadil s tělem a krví;

1 TESALONICKÝM 4:16 Nebo Pán náš s 
zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla 
a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, 
kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve.

17 Potom my živí pozůstavení spolu s nimi 
zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu 
v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme.

18 A protož potěšujtež jedni druhých těmito 
slovy.

2 TESALONICKÝM 1:10 Když přijde, aby 
oslaven byl v svatých svých a předivný 
ukázal se ve všech věřících, (nebo uvěřeno 
jest svědectví našemu u vás,) v onen den.

2 TIMOTEOVI 4:8 Již za tím odložena 
jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá 
mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, 
a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž 
milují příští jeho.

TITOVI 2:13 Očekávajíce té blahoslavené 
naděje a příští slávy velikého Boha a 
Spasitele našeho Jezukrista,

2 PETRŮV 3:12 Očekávajíce a chvátajíce 
ku příští dne Božího, v němžto nebesa, 
hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně 
rozplynou se?

ZJEVENÍ JANOVO 11:18 I rozhněvali se 
národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, 
aby souzeni byli, a aby dána byla odplata 
služebníkům tvým prorokům, i jiným 
svatým i všechněm, jenž se bojí jména 
tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli 

ti, kteříž nakažují zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

Viz také: #1; #2; #6.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 97:1 Hospodin kraluje, 
plésej země, a vesel se ostrovů všecko 
množství.

2 Oblak a mrákota jest vůkol něho, 
spravedlnost a soud základ trůnu jeho.

3 Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol 
nepřátely jeho.

4 Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání 
jeho; to viduc země, děsí se.

5 Hory jako vosk rozplývají se před 
oblíčejem Hospodina, před oblíčejem 
Panovníka vší země.

6 Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a 
slávu jeho spatřují všickni národové.

2 TESALONICKÝM 1:8 V plameni ohně, 
kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají 
Boha a neposlouchají evangelium Pána 
našeho Jezukrista,

ŽIDŮM 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň 
spalující.

2 PETRŮV 3:10 Přijdeť zajisté den Páně, 
jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa 
jako v prudkosti vichru pominou, a živlové 
pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty 
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věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.
11 Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, 

jací pak vy býti máte v svatých obcováních a 
v zbožnosti,

12 Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne 
Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí 
se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se?

ZJEVENÍ JANOVO 1:7 Aj, béře se s oblaky, 
a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; 
a budou plakati pro něj všecka pokolení 
země, jistě, Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 5:13 Též všecko 
stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i 
pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, 
slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a 
Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na 
věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 6:16 A řekli horám a 
skalí: Padněte na nás a skrejte nás před tváří 
toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem 
Beránka.

17 Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo 
bude moci ostáti?

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 19:2 Neboť jsou praví a 
spravedliví soudové jeho, kterýž odsoudil 
nevěstku tu velikou, jenž byla porušila zemi 
smilstvem svým, a pomstil krve služebníků 
svých z ruky její.

Viz také: #1; #6; #7.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

ŽALMY 98:1 Žalm. Zpívejte Hospodinu 
píseň novou, neboť jest divné věci 
učinil; spomohla mu pravice jeho, a 
rámě svatosti jeho.

2 V známost uvedl Hospodin spasení své, 
před očima národů zjevil spravedlnost 
svou.

3 Rozpomenul se na milosrdenství své, 
a na pravdu svou k domu Izraelskému; 
všecky končiny země vidí spasení Boha 
našeho.

IZAIÁŠ 52:10 Ohrnul Hospodin rámě 
svatosti své před očima všech národů, aby 
viděly všecky končiny země spasení Boha 
našeho.

IZAIÁŠ 52:15 Tak zase skropí národy 
mnohé, i králové před ním zacpají ústa svá, 
proto že což jim nebylo vypravováno, to 
uzří, a tomu, o čemž neslýchali, porozumějí.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

MAREK 16:15 A řekl jim: Jdouce po všem 
světě, kažte evangelium všemu stvoření.

LUKÁŠ 1:70 Jakož mluvil skrze ústa 
proroků svých svatých, kteříž byli od věků,

71 O vysvobození z nepřátel našich, a z ruky 
všech, kteříž nás nenáviděli,

72 Aby učinil milosrdenství s otci našimi, a 
rozpomenul se na smlouvu svou svatou,

73 Na přísahu, kterouž jest přisáhl 
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Abrahamovi, otci našemu, že jistě nám to 
dá,

74 Abychom bez strachu, z ruky nepřátel 
našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,

75 V svatosti a v spravedlnosti před obličejem 
jeho, po všecky dny života našeho.

LUKÁŠ 2:30 Neboť jsou viděly oči mé 
spasení tvé,

31 Kteréž jsi připravil před obličejem všech 
lidí,

32 Světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého 
Izraelského.

ŘÍMANŮM 10:18 Ale pravímť: Zdaliž jsou 
neslyšeli? Anobrž po vší zemi rozšel se zvuk 
jejich a až do končin okršlku země slova 
jejich.

ŘÍMANŮM 15:8 Neboť pravím vám, že 
Kristus Ježíš byl služebníkem obřízky pro 
Boží pravost, aby potvrzeni byli slibové 
otcům učinění,

9 A aby pohané z milosrdenství slavili Boha, 
jakož psáno jest: Protož vyznávati tebe 
budu mezi pohany, a jménu tvému plésati 
budu.

Viz také: 3. Mojžišova 26:14-45; Žalmy 106:45; Izaiáš 45:21-23; 
Izaiáš 49:6; Micheáš 7:20; Lukáš 3:6.

B13 Autorita Mesiáše.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 98:4 Prokřikuj Hospodinu 
všecka země; zvuk vydejte, prozpěvujte, 
a žalmy zpívejte.

5 Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k 

citaře i hlasem přizpěvujte.
6 Trubami a zvučnými pozouny hlas 

vydejte před králem Hospodinem.
7 Zvuč moře i to, což v něm jest, okršlek 

světa i ti, kteříž na něm bydlí.
8 Řeky rukama plésejte, spolu i hory 

prozpěvujte,
9 Před Hospodinem; neboť se béře, aby 

soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa 
v spravedlnosti, a národy v pravosti.

MATOUŠ 24:30 A tehdyť se ukáže znamení 
Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti 
všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka 
přicházejícího na oblacích nebeských s 
mocí a slavou velikou.

MATOUŠ 26:64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale 
však pravím vám: Od toho času uzříte Syna 
člověka sedícího na pravici moci Boží a 
přicházejícího na oblacích nebeských.

ZJEVENÍ JANOVO 1:7 Aj, béře se s oblaky, 
a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; 
a budou plakati pro něj všecka pokolení 
země, jistě, Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 14:14 I pohleděl jsem, 
a aj, oblak bělostkvoucí, a na tom oblaku 
seděl podobný Synu člověka, maje na hlavě 
své korunu zlatou a v ruce své srp ostrý.

15 A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem 
velikým na toho, kterýž seděl na oblaku: 
Pusť srp svůj a žni; nebť jest přišla tobě 
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hodina žni, nebo již dozrala žeň země.
16 I spustil ten, kterýž seděl na oblaku, srp 

svůj na zem, a požata jest země.

Viz také: #5; #6; Skutky Apoštolů 1:9-11.

B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 99:1 Hospodin kraluje, 
užasněte se národové; sedí nad 
cherubíny, pohniž se země.

2 Hospodin na Sionu veliký, a vyvýšený 
jest nade všecky lidi.

3 Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, 
nebo svaté jest.

4 Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi 
ustanovil práva, soud a spravedlnost v 
Jákobovi ty konáš.

5 Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a 
sklánějte se u podnoží noh jeho, svatýť 
jest.

IZAIÁŠ 14:32 Co pak odpovědí poslové 
národů? To, že Hospodin upevnil Sion, v 
němž útočiště mají chudí z lidu jeho.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

23 K veřejnému shromáždění a k církvi 
prvorozených, kteříž zapsáni jsou v 
nebesích, a k Bohu soudci všech, a k 
duchům spravedlivých dokonalých,

24 A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, 
a ku pokropení krví, lépe mluvící nežli 
Abelova.

1 JANŮV 3:3 A každý, kdož má takovou 
naději v něm, očišťuje se, jakož i on čistý 
jest.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 14:1 Tedy pohleděl 
jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním 
sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno 
Otce jeho napsané na čelích svých.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

ZJEVENÍ JANOVO 19:16 A máť na rouchu 
a na bedrách svých napsané jméno: Král 
králů a Pán pánů.

 
Viz také: #1; #2.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 102:1 Modlitba chudého, když 
sevřín jsa, před Hospodinem vylévá 
žádosti své. (102:2) Hospodine, slyš 
modlitbu mou, a volání mé přijdiž k 
tobě.

2 Modlitba chudého, když sevřín jsa, před 
Hospodinem vylévá žádosti své. (102:2) 
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Hospodine, slyš modlitbu mou, a volání 
mé přijdiž k tobě.

3 Neskrývej tváři své přede mnou, v den 
ssoužení mého nakloň ke mně ucha 
svého; když k tobě volám, rychle vyslyš 
mne.

4 Nebo mizejí jako dým dnové moji, a 
kosti mé jako ohniště vypáleny jsou.

5 Poraženo jest jako bylina, a usvadlo 
srdce mé, tak že jsem chleba svého jísti 
zapomenul.

6 Od hlasu lkání mého přilnuly kosti mé 
k kůži mé.

7 Podobný jsem učiněn pelikánu na 
poušti, jsem jako výr na pustinách.

8 Bdím, a jsem jako vrabec osamělý na 
střeše.

9 Každý den utrhají mi nepřátelé moji, a 
posměvači moji proklínají mnou.

10 Nebo jídám popel jako chléb, a k nápoji 
svému slz přiměšuji,

11 Pro rozhněvání tvé a zažžený hněv tvůj; 
nebo zdvihna mne, hodils mnou.

12 Dnové moji jsou jako stín nachýlený, a 
já jako tráva usvadl jsem.

MAREK 14:33 A pojav s sebou Petra a 
Jakuba a Jana, počal se lekati a velmi teskliv 
býti.

34 I dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. 
Počekejtež tuto a bděte.

LUKÁŠ 22:44 A jsa v boji, horlivěji se 
modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě 
krve tekoucí na zemi.

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 
ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 

vysvobozen z toho, čehož se strašil.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.

ŽALMY 102:14 Ty povstana, smiluješ se 
nad Sionem, nebo čas jest učiniti milost 
jemu, a čas uložený přišel.

15 Nebo líbost mají služebníci tvoji v 
kamení jeho, a nad prachem jeho slitují 
se,

16 Aby se báli pohané jména Hospodinova, 
a všickni králové země slávy tvé,

17 Když by Hospodin vzdělal Sion, a ukázal 
se v slávě své,

18 Když by popatřil k modlitbě 
poníženého lidu, nepohrdaje 
modlitbou jejich.

19 Budeť to zapsáno pro budoucí potomky, 
a lid, kterýž má stvořen býti, chváliti 
bude Hospodina,

20 Že shlédl s výsosti svatosti své. 
Hospodin s nebe na zemi že popatřil,

21 Aby vyslyšel vzdychání vězňů, a rozvázal 
ty, kteříž již k smrti oddání byli,

22 Aby vypravovali na Sionu jméno 
Hospodinovo, a chválu jeho v 
Jeruzalémě,

23 Když se spolu shromáždí národové a 
království, aby sloužili Hospodinu.

ZACHARIÁŠ 2:10 Prozpěvuj a vesel 
se, dcero Sionská; nebo aj, já přijdu a budu 
bydliti u prostřed tebe, praví Hospodin.

11 I připojí se národové mnozí k Hospodinu v 
ten den, a budou mým lidem, a budu bydliti 
u prostřed tebe, i zvíš, že Hospodin zástupů 
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poslal mne k tobě.
12 Tehdy dědičně ujme Hospodin Judu, díl 

svůj, v zemi svaté, a vyvolí zase Jeruzalém.

LUKÁŠ 2:32 Světlo k zjevení národům a 
slávu lidu tvého Izraelského.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:46 Tedy 
svobodně Pavel a Barnabáš řekli: Vámť jest 
mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale 
poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe 
soudíte věčného života, aj, obracíme se ku 
pohanům.

47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: 
Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys 
ty byl spasení až do končin země.

48 A slyšíce to pohané, zradovali se a velebili 
slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli 
bylo předzřízeno k životu věčnému.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 21:24 A národové lidí k 
spasení přišlých, v světle jeho procházeti se 
budou, a králové zemští přenesou slávu a 
čest svou do něho.

Viz také: #1; #2; #3; #4; Žalmy 51:20; Skutky Apoštolů 10:45; 
Skutky Apoštolů 11:1,18; Skutky Apoštolů 13:42.

A06 Mesiáš je Stvořitel.

ŽALMY 102:26 I prvé nežlis založil zemi, 
a dílo rukou svých, nebesa.

27 Onať pominou, ty pak zůstáváš; všecky 
ty věci jako roucho zvetšejí, jako oděv 
změníš je, a změněny budou.

28 Ty pak jsi tentýž, a léta tvá nikdy 
nepřestanou.

LUKÁŠ 21:33 Nebe a země pominou, ale 
slova má nepominou.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

ŽIDŮM 1:10 A opět:Ty, Pane, na počátku 
založil jsi zemi, a díla rukou tvých jsouť 
nebesa.

11 Onať pominou, ty pak zůstáváš; a všecka 
jako roucho zvetšejí,

12 A jako oděv svineš je, i budouť změněna. 
Ale ty jsi vždycky tentýž, a léta tvá nikdy 
nepřestanou.

ŽIDŮM 13:8 Ježíš Kristus jest včera i 
dnes, tentýž i na věky.

Viz také: 2 Petrův 3:7-12; Zjevení Janovo 20:11; Zjevení Janovo 
21:1.

E21 Mesiáš bude odpouštět hříchy.

ŽALMY 103:3 Kterýž odpouští tobě 
všecky nepravosti, kterýž uzdravuje 

ŽALMY



144

všecky nemoci tvé,

12 A jak daleko jest východ od západu, tak 
daleko vzdálil od nás přestoupení naše.

ŽALMY 147:3 Kterýž uzdravuje skroušené 
srdcem, a uvazuje bolesti jejich,

IZAIÁŠ 33:24 Aniž dí kdo z obyvatelů: 
Nemocen jsem. Lid osedlý v něm zproštěn 
bude nepravosti.

IZAIÁŠ 43:25 Já, já sám shlazuji 
přestoupení tvá pro sebe, a na hříchy tvé 
nezpomínám.

IZAIÁŠ 53:5 On pak raněn jest pro 
přestoupení naše, potřín pro nepravosti 
naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, 
a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.

MAREK 2:5 A vida Ježíš víru jejich, dí 
šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se 
tobě hříchové tvoji.

MAREK 2:10 Ale abyste věděli, že Syn 
člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, 
dí šlakem poraženému:

11 Toběť pravím: Vstaň, a vezmi lože své, a jdi 
do domu svého.

JAKUBŮV 5:15 A modlitba víry uzdraví 
neduživého, a pozdvihneť ho Pán; a jestliže 
jest co prohřešil, budeť jemu odpuštěno.

1 JANŮV 1:7 Pakliť chodíme v světle, jako 
on jest v světle, obecenství máme vespolek, 
a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás 
od všelikého hříchu.

E11 Mesiáš se stane dárcem věčného  života.
E26 Konání Mesiáše vykupitele.

ŽALMY 103:4 Kterýž vysvobozuje od 
zahynutí život tvůj, kterýž tě korunuje 
milosrdenstvím a mnohým slitováním,

1 KORINTSKÝM 9:25 A všeliký, kdož 
bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté, 
aby porušitelnou korunu vzali, jsou 
zdrželiví, ale my neporušitelnou.

2 KORINTSKÝM 1:10 Kterýž z takového 
nebezpečenství smrti vytrhl nás, a vytrhuje, 
v něhož doufáme, že i ještě vytrhne,

GALATSKÝM 3:13 Ale vykoupilť jest 
nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn 
byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno 
jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),

2 TIMOTEOVI 4:8 Již za tím odložena 
jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá 
mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, 
a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž 
milují příští jeho.

JAKUBŮV 1:12 Ale blahoslavený muž, 
kterýž snáší pokušení, nebo když bude 
zkušen, vezme korunu života, kterouž 
zaslíbil Pán těm, jenž ho milují.

1 PETRŮV 5:4 A když se ukáže kníže 
pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu 
slávy.

ZJEVENÍ JANOVO 2:10 Nebojž se nic toho, 
co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z 
vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete 
míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do 
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smrti, a dámť korunu života.

ZJEVENÍ JANOVO 5:9 A zpívali píseň 
novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a 
otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a 
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého 
pokolení a jazyku a lidu i národu.

E27 Vložení nového srdce a nového ducha.

ŽALMY 103:5 Kterýž nasycuje dobrými 
věcmi ústa tvá, tak že se obnovuje jako 
orlice mladost tvá.

2 KORINTSKÝM 4:16 Protož 
neoblevujeme, ale ačkoli zevnitřní člověk 
náš ruší se, však ten vnitřní obnovuje se den 
ode dne.

1 TIMOTEOVI 6:17 Bohatým tohoto 
světa přikazuj, ať nejsou vysokomyslní a 
ať nedoufají v nejistém zboží, ale v Bohu 
živém, kterýž dává nám hojnost všeho ku 
požívání.

B15 Mesiáš bude naplněn nezměrným  
soucitem.

ŽALMY 103:13 Jakož se slitovává otec nad 
dítkami,tak se slitovává Hospodin nad 
těmi, kteříž se hobojí.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:26 Muži 
bratří, synové rodu Abrahamova, a kteříž 
mezi vámi jsou bojící se Boha, vám slovo 
spasení tohoto posláno jest.

Viz také: Izaiáš 63:15; Jeremiáš 31:9,20; Malachiáš 3:16,17.

B22 Dobrotivost Krále a Mesiáše.

ŽALMY 103:11 Nebo jakož jsou vysoko 
nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené 
milosrdenství jeho nad těmi, kteříž se 
ho bojí.

17 Milosrdenství pak Hospodinovo od 
věků až na věky nad těmi, kteříž se ho 
bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů,

IZAIÁŠ 54:8 V maličkém hněvě skryl 
jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v 
milosrdenství věčném slituji se nad tebou, 
praví vykupitel tvůj Hospodin.

JEREMIÁŠ 31:3 Za starodávnať se mi 
ukazoval Hospodin. I však milováním 
věčným miluji tě, pročež ustavičně činím 
tobě milosrdenství.

HOZEÁŠ 2:19 Zasnoubím tě sobě také u 
víře, abys poznala Hospodina.

ŘÍMANŮM 2:4 Čili bohatstvím dobrotivosti 
jeho a snášelivosti i dlouhočekání pohrdáš, 
nevěda, že dobrotivost Boží ku pokání tebe 
vede?

ŘÍMANŮM 11:22 A protož viz dobrotivost i 
zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž padli, 
zuřivost, ale k tobě dobrotivost, ač budeš-li 
trvati v dobrotě. Sic jinak i ty vyťat budeš.

2 KORINTSKÝM 6:6 V čistotě, v umění, 
v dlouhočekání, v dobrotivosti, v Duchu 
svatém, v lásce neošemetné,

ŽALMY



146

2 KORINTSKÝM 10:1 Já pak sám Pavel 
prosím vás skrze tichost a dobrotivost 
Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás jsem 
pokorný, ale v nepřítomnosti směle dověrný 
jsem k vám.

GALATSKÝM 5:22 Ovoce pak 
Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, 
dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost.

EFEZSKÝM 2:7 Aby ukázal v věku budoucím 
nepřevýšené bohatství milosti své, z 
dobroty své k nám v Kristu Ježíši.

KOLOSKÝM 3:12 Protož oblectež se jako 
vyvolení Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé, 
v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, 
krotkost, trpělivost,

TITOVI 3:4 Ale když se zjevila dobrota a 
láska k lidem Spasitele našeho Boha,

5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom 
my činili, ale podle milosrdenství svého 
spasil nás, skrze obmytí druhého narození, 
a obnovení Ducha svatého,

Viz také: 4. Mojžišova 14:19; 2. Samuelova 7:15; 2. Samuelova 
22:51; 1. Kronická 16:34,41; 1. Kronická 17:13; 2. Kronická 20:21; 
Nehemiáš 1:5; Nehemiáš 13:22; Žalmy 5:8; 6:5; 13:6; 18:51; 21:8; 

25:6,7,10; 26:3; 31:8,17,22; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,8,11; 42:8; 
44:27; 51:3; 52:3,8; 57:4,11; 59:11,17,18; 61:8; 62:13; 63:4; 66:20; 
69:14,17; 77:9; 85:8,11; 86:5,13,15; 88:12; 89:3,15,25,29,34,50; 

90:14; 92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 

143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Príslovia 3:3; Príslovia 16:6; Izaiáš 
16:5; Izaiáš 54:10; Izaiáš 63:7; Jeremiáš 3:12; Jeremiáš 16:5; 

Jeremiáš 32:18; Jeremiáš 33:11; Plaè 3:22,32; Joel 2:13; Jonáš 4:2; 
Micheáš 7:18,20; Zachariáš 7:9; Jan 3:16; Efezským 2:3-5.

E25 esiáš bude uctíván a veleben.

ŽALMY 103:22 Dobrořečte Hospodinu 
všickni skutkové jeho, na všech místech 
panování jeho. Dobrořeč duše má 
Hospodinu.

ZJEVENÍ JANOVO 5:12 Řkoucích velikým 
hlasem: Hodenť jest ten zabitý Beránek 
vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i 
čest, i slávu, i požehnání.

13 Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i 
na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což 
v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na 
trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i 
síla na věky věků.

14 Čtvero pak zvířat řeklo: Amen. A těch 
čtyřmecítma starců padlo, a klaněli se 
živému na věky věků.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 107:1 Oslavujte Hospodina, 
nebo jest dobrý, nebo na věky 
milosrdenství jeho.

2 Nechť o tom vypravují ti, kteříž jsou 
vykoupeni skrze Hospodina, jak je on 
vykoupil z ruky těch, kteříž je ssužovali,

3 A shromáždil je z zemí, od východu a od 
západu, od půlnoci i od moře.

ŽALMY 107:4-16

JEREMIÁŠ 23:6 Za dnů jeho spasen bude 
Juda, a Izrael bydliti bude bezpečně, a toť 
jest jméno jeho, kterýmž ho nazývati bude: 
Hospodin spravedlnost naše.
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LUKÁŠ 1:68 Požehnaný Pán Bůh 
Izraelský, že jest navštívil, a učinil 
vykoupení lidu svému,

LUKÁŠ 1:74 Abychom bez strachu, z 
ruky nepřátel našich jsouce vysvobozeni, 
sloužili jemu,

LUKÁŠ 24:21 My pak jsme se nadáli, že 
by on měl vykoupiti lid Izraelský. Ale nyní 
tomu všemu třetí den jest dnes, jakž se to 
stalo.

GALATSKÝM 3:13 Ale vykoupilť jest 
nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn 
byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno 
jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),

1 TESALONICKÝM 1:10 A očekávali 
Syna jeho s nebe, kteréhož jest vzkřísil z 
mrtvých, totiž Ježíše, kterýž vysvobodil nás 
od hněvu budoucího.

TITOVI 2:14 Kterýž dal sebe samého za 
nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, 
a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě 
následovný dobrých skutků.

Viz také: #1; #2; #3; Žalmy 31:6; Izaiáš 43:1; 2 Korintským 1:10; 1 
Petrův 1:18; Judův 1:5.

B07 Všemohoucnost Mesiáše.

ŽALMY 107:25 Jakž jen dí, hned se strhne 
vítr bouřlivý, a dme vlny mořské.

26 Vznášejí se k nebi, sstupují do propasti, 
duše jejich v nebezpečenství rozplývá 
se.

27 Motají se a nakloňují jako opilý, a 

všecko umění jejich mizí.
28 Když volají k Hospodinu v ssoužení 

svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje.
29 Proměňuje bouři v utišení, tak že 

umlkne vlnobití jejich.

MATOUŠ 8:24 A aj, bouře veliká stala se 
jest na moři, takže vlny přikrývaly lodí. On 
pak spal.

25 A přistoupivše učedlníci jeho, zbudili jej, 
řkouce: Pane, zachovej nás, hynemeť.

26 I dí jim: Proč se bojíte, ó malé víry? Tedy 
vstav, přimluvil větrům a moři, i stalo se 
utišení veliké.

Viz také: Jonáš 1:4; Marek 4:39-41; Lukáš 8:23-25.

F07 Obvinění a soud s Mesiášem.

ŽALMY 109:1 Přednímu zpěváku, žalm 
Davidův. Ó Bože chvály mé, nečiň se 
neslyše.

2 Nebo ústa nešlechetného a ústa lstivá 
proti mně se otevřela, mluvili proti mně 
jazykem lživým.

3 A slovy jizlivými osočili mne, válčí proti 
mně beze vší příčiny.

4 Protivili mi se za mé milování, ješto 
jsem se za ně modlíval.

5 Odplacují se mi zlým za dobré, a 
nenávistí za milování mé.

MATOUŠ 26:59 Přední pak kněží a starší a 
všecka ta rada hledali falešného svědectví 
proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,

60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové 
přistupovali, však nenalézali. Naposledy 
pak přišli dva falešní svědkové,

61 A řekli: Tento jest pověděl: Mohu zbořiti 
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chrám Boží a ve třech dnech zase jej 
ustavěti.

62 A povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic 
neodpovídáš? Což pak tito proti tobě 
svědčí?

JAN 10:32 Odpověděl jim Ježíš: Mnohé 
dobré skutky ukázal jsem vám od Otce 
svého. Pro který z těch skutků kamenujete 
mne?

JAN 15:25 Ale musilo tak býti, aby se 
naplnila řeč, kteráž v Zákoně jejich napsána 
jest: Že v nenávisti měli mne bez příčiny.

Viz také: Žalmy 22:13; Žalmy 31:14; Žalmy 35:7,12; Žalmy 38:21; 
Žalmy 64:4,5; Žalmy 69:6; Žalmy 88:18,19; Žalmy 140:4.

F05 Mesiáš bude zrazen.

ŽALMY 109:8 Budiž dnů jeho málo, a 
úřad jeho vezmi jiný.

JAN 17:12 Dokudž jsem s nimi byl na 
světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. 
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z 
nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se 
Písmo naplnilo.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:20 Psáno 
jest zajisté v knihách Žalmů: Budiž příbytek 
jeho pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm, 
a opět: Biskupství jeho vezmi jiný.

Viz také: Matouš 25:41; Lukáš 9:54-56; 13:27; 1 Korintským 
16:22; Galatským 1:8; Zjevení Janovo 6:10-17; Zjevení Janovo 

19:1-6.

F11 Utrpení Mesiáše.

ŽALMY 109:25 Nadto jsem jim za 
posměch; když mne uhlédají, potřásají 
hlavami svými.

MATOUŠ 27:39 Ti pak, kteříž chodili tudy, 
rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,

40 A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a 
ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž 
sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.

ŘÍMANŮM 15:3 Nebo i Kristus ne sám se 
sobě líbil, ale jakož psáno jest: Hanění 
hanějících tebe připadla jsou na mne.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

Viz také: Žalmy 22:7,8; Žalmy 69:10-13,20-22; Židům 13:13.

B13 Autorita Mesiáše.
E14 Mesiáš se stane přemožitelem smrti a 

temnoty.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H07 Mesiáš bude sedět po pravici Boží.
 
ŽALMY 110:1 Davidův žalm. Řekl 

Hospodin Pánu mému: Seď na pravici 
mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za 
podnože noh tvých.

2 Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, 
řka: Panuj u prostřed nepřátel svých.

MATOUŠ 22:41 A když se sešli farizeové, 
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otázal se jich Ježíš,
42 Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? 

Řkou jemu: Davidův.
43 Dí jim: Kterakž pak David v Duchu nazývá 

ho Pánem, řka:
44 Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, 

dokavadž nepodložím nepřátel tvých, aby 
byli za podnože noh tvých?

45 Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, i 
kterakž syn jeho jest?

46 A nižádný nemohl jemu odpovědíti slova, 
aniž se odvážil kdo více od toho dne jeho se 
nač tázati.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:33 Protož 
pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení 
Ducha svatého od Otce, vylil to, což vy nyní 
vidíte a slyšíte.

34 Neboť jest David nevstoupil v nebe, ale on 
praví: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici 
mé,

35 Dokavadž nepoložím nepřátel tvých, aby 
byli podnože noh tvých.

1 KORINTSKÝM 15:24 Potom bude konec, 
když vzdá království Bohu a Otci, když 
vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou 
vrchnost i moc.

25 Nebo musíť to býti, aby on kraloval, dokudž 
nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho.

26 Nejposlednější pak nepřítel zahlazen bude 
smrt.

27 Nebo všecky věci poddal pod nohy jeho. 
Když pak praví, že všecky věci poddány jsou 
jemu, zjevnéť jest, že kromě toho, kterýž 
jemu poddal všecko.

28 A když poddáno jemu bude všecko, tedy i 
on Syn poddá se tomu, kterýž jemu poddati 
má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech.

EFEZSKÝM 1:20 Kteréž dokázal na Kristu, 
vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici 
své na nebesích,

21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, 
i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž 
se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v 
budoucím.

22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal 
hlavu nade všecko církvi,

23 Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve 
všech naplňujícího.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, 
a zdržuje všecko slovem mocnosti své, 
očištění hříchů našich skrze sebe samého 
učiniv, posadil se na pravici velebnosti na 
výsostech,

ŽIDŮM 1:13 A kterému kdy z andělů řekl: 
Seď na pravici mé, dokavadž nepoložím 
nepřátel tvých za podnože noh tvých?

ŽIDŮM 10:13 Již dále očekávaje, až by 
položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh 
jeho.

14 Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky 
ty , kteříž posvěceni bývají.

Viz také: #1; Marek 12:35-37; Marek 16:19; Lukáš 20:41-44; 
Skutky Apoštolů 2:34-37; Židům 12:2; 1 Petrův 3:22.
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B07 Všemohoucnost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 110:3 Lid tvůj dobrovolný v den 
boje tvého v ozdobě svatosti, z života 
hned v svitání jako rosa plod tvůj bude.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:41 Tedy ti, 
kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni 
jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo 
tří tisíců.

SKUTKY APOŠTOLŮ 19:20 Tak jest 
mocně rostlo slovo Páně a zmocňovalo se.

SKUTKY APOŠTOLŮ 21:20 A oni 
slyšavše to, velebili Pána, a řekli jemu: 
Vidíš, bratře, kterak jest mnoho tisíců Židů 
věřících, a ti všickni jsou horliví milovníci 
Zákona.

EFEZSKÝM 1:4 Jakož vyvolil nás v něm před 
ustanovením světa k tomu, abychom byli 
svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v 
lásce,

FILIPSKÝM 2:13 Bůh zajisté jest, kterýž 
působí v vás i chtění i skutečné činění, 
podle dobře libé vůle své.

ŽIDŮM 13:21 Učiniž vás způsobné ve 
všelikém skutku dobrém, k činění vůle jeho, 
působě v vás to, což jest libé před obličejem 
jeho, skrze Jezukrista, jemuž sláva na věky 
věků. Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 7:9 Potom pohleděl 
jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný 
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení 
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před 

obličejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé 
roucho, a palmy v rukou jejich.

Viz také: #1; #2; #4; Skutky Apoštolů 1:8; Skutky Apoštolů 
4:4,30-35; 2 Korintským 8:3; 2 Korintským 13:4; 1 Tesalonickým 

4:7; Titovi 2:14.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.

ŽALMY 110:4 Přisáhl Hospodin, a 
nebude želeti toho, řka: Ty jsi kněz na 
věky podlé řádu Melchisedechova.

ŽIDŮM 5:5 Tak i Kristus ne sám sobě 
té cti osobil, aby byl nejvyšším knězem, ale 
ten, kterýž řekl jemu: Syn můj jsi ty, já dnes 
zplodil jsem tebe.

6 Jakž i jinde praví: Ty jsi kněz na věky podle 
řádu Melchisedechova.

ŽIDŮM 6:20 Kdežto předchůdce náš 
pro nás všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu 
Melchisedechova nejvyšším knězem na 
věky.

ŽIDŮM 7:21 Nebo onino bez přísahy 
kněžími učiněni bývali, tento pak s 
přísahou, skrze toho, kterýž řekl k němu: 
Přisáhl Pán, a nebudeť toho litovati: Ty jsi 
kněz na věky podle řádu Melchisedechova.

22 Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn 
jest Ježíš.

ŽIDŮM 7:28 Zákon zajisté lidi mající 
nedostatky ustavoval za nejvyšší kněží, ale 
slovo přísežné, kteréž se stalo po Zákonu, 
ustanovilo Syna Božího dokonalého na věky.

Viz také: 1. Mojžišova 14:18; Zachariáš 6:13; Židům 5:7-10; 
Židům 7:1-28; Židům 10:1-11.
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H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 110:5 Pán po pravici tvé potře v 
den hněvu svého krále.

6 Soud činiti bude mezi národy, porážku 
hroznou učiní, potře i hlavu panující 
nad mnohými krajinami.

MAREK 16:19 Když pak jim odmluvil Pán, 
vzhůru vzat jest do nebe, a sedí na pravici 
Boží.

JAN 5:22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale 
všecken soud dal Synu,

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:34 Neboť 
jest David nevstoupil v nebe, ale on praví: 
Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé,

35 Dokavadž nepoložím nepřátel tvých, aby 
byli podnože noh tvých.

36 Protož věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť 
jest Bůh i Pánem ho učinil i Kristem, toho 
Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.

ŽIDŮM 10:12 Ale tento, jednu obět 
obětovav za hříchy, vždycky sedí na pravici 
Boží,

13 Již dále očekávaje, až by položeni byli 
nepřátelé jeho za podnož noh jeho.

14 Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky 
ty , kteříž posvěceni bývají.

Viz také: #1; #4; #6; Žalmy 16:8; Izaiáš 2:4; Izaiáš 42:1; Izaiáš 
51:5; Skutky Apoštolů 7:56.

F11 Utrpení Mesiáše.
G03 Je prorokováno velebení Mesiáše.

ŽALMY 110:7 Z potoka na cestě píti 
bude, a protož povýší hlavy.

ŽALMY 27:6 A tak vyvýšena bude 
hlava má nad nepřátely mými, kteříž 
mne obklíčili; i budu obětovati v stánku 
jeho oběti plésání, prozpěvovati a chvály 
vzdávati budu Hospodinu.

MATOUŠ 20:22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: 
Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, 
kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se 
křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.

MATOUŠ 26:42 Opět po druhé odšed, 
modlil se, řka: Otče můj, nemůže-liť tento 
kalich minouti mne, než abych jej pil, 
staniž se vůle tvá.

LUKÁŠ 24:26 Zdaliž nemusil těch věcí 
trpěti Kristus a tak vjíti v slávu svou?

Viz také: Žalmy 3:4; Žalmy 102:10; Izaiáš 53:11,12; Jan 18:11; 
Filipským 2:7-11; Židům 2:9,10; 1 Petrův 1:11.

B15 Mesiáš bude naplněn nezměrným  
soucitem.

E09 Počestnost Mesiáše.

ŽALMY 112:4 Vzchází ve tmách světlo 
upřímým, milostivý jest, milosrdný a 
spravedlivý.

LUKÁŠ 6:36 Protož buďte milosrdní, 
jako i Otec váš milosrdný jest.
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JAN 12:46 Já Světlo na svět jsem 
přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě 
nezůstal.

2 KORINTSKÝM 8:8 Ne jako rozkazuje, 
toto pravím, ale příčinou jiných snažnosti 
i vaši upřímou lásku zkušenou ukázati 
chtěje.

9 Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, 
že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, 
abyste vy jeho chudobou zbohatli.

1 JANŮV 2:29 Poněvadž víte, že on 
spravedlivý jest, znejtež také, že každý, 
kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.

Viz také: Koloským 1:12,13; Jan 3:7,10.

E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.
F03 Mesiáš bude zapřen.
      
ŽALMY 118:22 Kámen, kterýž zavrhli 

stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.
23 Od Hospodina stalo se to, a jest divné 

před očima našima.
24 Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, 

a protož radujme se a veselme se v něm.

IZAIÁŠ 28:16 Z té příčiny takto praví 
Panovník Hospodin: Aj, já zakládám na 
Sionu kámen, kámen zkušený, úhelný 
drahý, základ pevný; kdo věří, nebudeť 
kvapiti.

MATOUŠ 21:42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste 
nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli 
dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? 
Ode Pána stalo se toto, a jest divné před 
očima našima.

LUKÁŠ 20:17 A on pohleděv na ně, řekl: 
Co jest pak to, což napsáno jest: Kámen, 
kterýmž pohrdli dělníci, ten učiněn jest v 
hlavu úhelní.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:23 Toho, 
pravím, vydaného, z uložené rady a 
předzvědění Božího vzavše a skrze ruce 
nešlechetných ukřižovavše, zamordovali 
jste.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:13 Bůh 
Abrahamův a Izákův a Jákobův, Bůh otců 
našich, oslavil Syna svého Ježíše, kteréhož 
jste vy vydali a odepřeli se před tváří 
Pilátovou, kterýž ho soudil býti hodného 
propuštění.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:10 
Známo buď všechněm vám i všemu lidu 
Izraelskému, že ve jménu Ježíše Krista 
Nazaretského, kteréhož jste vy ukřižovali, 
jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho 
jméno tento stojí před vámi zdravý.

11 Toť jest ten kámen za nic položený od vás 
dělníků, kterýž učiněn jest v hlavu úhelní.

ŘÍMANŮM 9:33 Jakož psáno jest: Aj, kladu 
na Sionu kámen urážky a skálu pohoršení, a 
každý, kdož uvěří v něj, nebude zahanben.

EFEZSKÝM 2:20 Vzdělaní na základ 
apoštolský a prorocký, kdežto jest gruntovní 
úhelný kámen sám Ježíš Kristus,

21 Na němžto všecko stavení příslušně 
vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;

22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v 
příbytek Boží, v Duchu svatém.

1 PETRŮV 2:6 A protož praví Písmo: Aj, 
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zakládámť na Sionu kámen úhelný, vybraný 
a drahý, a v kterýž kdokoli věří, nikoli 
nebude zahanben.

Viz také: Daniel 2:34; Zachariáš 3:9; Zachariáš 4:7; Zachariáš 
12:3; Matouš 28:1-8; Marek 12:10,11; Skutky Apoštolů 5:31,32; 1 

Korintským 3:11; Efezským 1:19-22; 1 Petrův 2:4-8.

F02 Je prorokován příchod Mesiáše do 
Jeruzaléma.

ŽALMY 118:26 Požehnaný, jenž se béře 
ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme 
vám z domu Hospodinova.

27 Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, 
važte beránky až k rohům oltáře.

MATOUŠ 21:9 A zástupové, kteříž napřed 
šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj 
syn Davidův, Spasitel. Požehnaný, jenž se 
béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi 
na výsostech.

10 A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se 
všecko město, řkouce: I kdo jest tento?

11 Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, 
prorok od Nazarétu Galilejského.

MATOUŠ 23:39 Neboť pravím vám, že mne 
již více nikoli neuzříte od této chvíle, až 
i díte: Požehnaný, jenž se béře ve jménu 
Páně.

LUKÁŠ 19:36 A když on jel, stlali roucha 
svá na cestě.

37 Když se pak již přibližoval k místu tomu, 
kudyž scházejí s hory Olivetské, počalo 
všecko množství učedlníků radostně 
chváliti Boha hlasem velikým ze všech divů, 
kteréž byli viděli,

38 Řkouce: Požehnaný král, jenž se béře ve 

jménu Páně. Pokoj na nebi, a sláva na 
výsostech.

JAN 12:13 Nabrali ratolestí palmových, 
a vyšli proti němu, a volali: Spas nás! 
Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, 
Král Izraelský.

EFEZSKÝM 1:3 Požehnaný Bůh a Otec 
Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal 
nám všelikým požehnáním duchovním v 
nebeských věcech v Kristu.

Viz také: Marek 11:9,10.

E12 Mesiáš naplňuje Boží zákon.

ŽALMY 119:97 Mem Ó jak miluji zákon 
tvůj, tak že každého dne on jest mé 
přemyšlování.

98 Nad nepřátely mé moudřejšího mne 
činíš přikázaními svými; nebo mám je 
ustavičně před sebou.

99 Nade všecky své učitele rozumnější 
jsem učiněn; nebo svědectví tvá jsou má 
přemyšlování.

100 I nad starce opatrnější jsem, nebo 
přikázaní tvých ostříhám.

101 Od každé cesty zlé zdržuji nohy své, 
abych ostříhal slova tvého.

102 Od soudů tvých se neodvracuji, proto že 
ty mne vyučuješ.

103 Ó jak jsou sladké dásním mým 
výmluvnosti tvé, nad med ústům mým.

MATOUŠ 11:25 V ten čas odpověděv Ježíš, 
řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, 
že jsi skryl tyto věci před moudrými a 
opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.
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LUKÁŠ 2:46 I stalo se po třech dnech, že 
nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, 
poslouchaje jich a otazuje se jich.

47 A děsili se všickni, kteříž jej slyšeli, nad 
rozumností a odpovědmi jeho.

JAN 3:2 Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl 
jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel 
Mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, 
kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.

JAN 4:34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest, abych 
činil vůli toho, jenž mne poslal, a dokonal 
dílo jeho.

JAN 15:10 Budete-li zachovávati 
přikázaní má, zůstanete v mém milování, 
jakož i já přikázání Otce svého zachoval 
jsem, i zůstávám v jeho milování.

ŘÍMANŮM 13:10 Láska bližnímu zle neučiní, 
a protož plnost Zákona jestiť láska.

1 JANŮV 2:5 Ale kdožť ostříhá slova jeho, 
v pravděť láska Boží v tom jest dokonalá. Po 
tomť známe, že jsme v něm.

1 JANŮV 5:3 Nebo toť jest láska Boží, 
abychom přikázaní jeho ostříhali; a 
přikázání jeho nejsou těžká.

Viz také: 5. Mojžišova 4:6-8; Jeremiáš 2:8; Jeremiáš 8:9; Joel 
2:23; Matouš 13:11; Matouš 15:6-9,14; Židům 5:12.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

ŽALMY 129:3 Po hřbetě mém orali 
oráči, a dlouhé proháněli brázdy své.

IZAIÁŠ 50:6 Těla svého nastavuji 
bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své 
neskrývám od pohanění a plvání.

IZAIÁŠ 53:5 On pak raněn jest pro 
přestoupení naše, potřín pro nepravosti 
naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, 
a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.

MATOUŠ 20:19 A vydadíť jej pohanům 
ku posmívání a k bičování a ukřižování; a 
třetího dne z mrtvých vstane.

MATOUŠ 27:26 Tedy propustil jim 
Barabbáše, ale Ježíše zbičovav, vydal, aby byl 
ukřižován.

Viz také: Izaiáš 51:23; Marek 10:34; Marek 15:15; Lukáš 18:33.

D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 130:7 Očekávejž, Izraeli, 
na Hospodina; nebo u Hospodina 
jest milosrdenství, a hojné u něho 
vykoupení.

8 Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech 
nepravostí jeho.

ŽALMY 103:3 Kterýž odpouští tobě všecky 
nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci 
tvé,

4 Kterýž vysvobozuje od zahynutí život 
tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a 
mnohým slitováním,

MATOUŠ 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid 
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svůj od hříchů jejich.

LUKÁŠ 1:68 Požehnaný Pán Bůh 
Izraelský, že jest navštívil, a učinil 
vykoupení lidu svému,

ŘÍMANŮM 3:24 Spravedlivi pak učiněni 
bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, 
kteréž se stalo v Kristu Ježíši,

ŘÍMANŮM 6:14 Nebo hřích nebude panovati 
nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale 
pod milostí.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

EFEZSKÝM 1:7 V němžto máme vykoupení 
skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, 
podle bohatství milosti jeho,

TITOVI 2:14 Kterýž dal sebe samého za 
nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, 
a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě 
následovný dobrých skutků.

ŽIDŮM 9:12 Ani skrze krev kozlů a telat, 
ale skrze svou vlastní krev, všel jednou do 
svatyně, věčné vykoupení nalezl.

1 JANŮV 3:5 A víte, že on se okázal proto, 
aby hříchy naše sňal, a hříchu v něm není.

6 Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; 
ale každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho 
poznal.

7 Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí 
spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest 
spravedlivý.

8 Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel 
hned od počátku hřeší. Na toť jest zjeven 
Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy.

Viz také: #2; #3; Marek 15:31; Lukáš 2:38; Lukáš 21:28; Lukáš 
24:21; 1 Korintským 1:30; Efezským 1:14; Koloským 1:14.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 132:11 Učinilť jest Hospodin 
pravdomluvnou přísahu Davidovi, aniž 
se od ní uchýlí, řka: Z plodu života tvého 
posadím na trůn tvůj.

12 Budou-li ostříhati synové tvoji smlouvy 
mé a svědectví mých, kterýmž je 
vyučovati budu, také i synové jejich až 
na věky seděti budou na stolici tvé.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 1:69 A vyzdvihl nám roh spasení 
v domu Davida, služebníka svého,

70 Jakož mluvil skrze ústa proroků svých 
svatých, kteříž byli od věků,

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:30 Prorok 
tedy byv a věděv, že přísahou zavázal se 
jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle těla 
vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,
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Viz také: #1; #2; Žalmy 102:29; Izaiáš 59:21.

E16 Mesiáš požehná svému lidu.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 132:13 Neboť jest vyvolil 
Hospodin Sion, oblíbil jej sobě za svůj 
příbytek, řka:

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

23 K veřejnému shromáždění a k církvi 
prvorozených, kteříž zapsáni jsou v 
nebesích, a k Bohu soudci všech, a k 
duchům spravedlivých dokonalých,

24 A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, 
a ku pokropení krví, lépe mluvící nežli 
Abelova.

Viz také: #1; Žalmy 68:17; Žalmy 78:68,69; Žalmy 87:2; Izaiáš 
14:32.

E16 Mesiáš požehná svému lidu.

ŽALMY 132:14 Toť bude obydlí mé až 
na věky, tuť přebývati budu, nebo jsem 
sobě to oblíbil.

MATOUŠ 11:28 Pojdtež ke mně všickni, 
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a 
naleznete odpočinutí dušem vašim.

JAN 14:23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 

Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati 
bude, a Otec můj bude jej milovati, a k 
němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.

ŽIDŮM 4:3 Neboť vcházíme v 
odpočinutí my, kteříž jsme uvěřili, jakož 
řekl: Protož jsem přisáhl v hněvě svém, žeť 
nevejdou v odpočinutí mé, ačkoli dávno 
odpočinul Bůh, hned po vykonání skutků 
od ustanovení světa.

Viz také: #1; #2; Žalmy 68:17; Žalmy 76:1-3; Žalmy 132:8,9; 
Žalmy 135:21; Izaiáš 57:15; Izaiáš 66:1; Ezechiel 38:8; 43:7,9; 2 

Korintským 6:16; Židům 4:1-11.

E16 Mesiáš požehná svému lidu.

ŽALMY 132:15 Potravu jeho hojným 
požehnáním rozmnožím, chudé jeho 
chlebem nasytím,

MATOUŠ 5:6 Blahoslavení, kteříž lačnějí 
a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni 
budou.

MATOUŠ 6:32 Nebo toho všeho pohané 
hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho 
všeho potřebujete.

33 Ale hledejte vy nejprv království Božího 
a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám 
přidáno.

MAREK 8:6 I kázal zástupu posaditi 
se na zemi. A vzav sedm chlebů, díky 
učiniv, lámal a dával učedlníkům svým, aby 
předkládali. I kladli před zástup.

7 A měli také rybiček maličko. Jichž 
požehnav, kázal i ty před ně klásti.

8 I jedli a nasyceni jsou; a sebrali, což 
pozůstalo drobtů, sedm košů.
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9 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo čtyř tisíců. 
I rozpustil je.

LUKÁŠ 1:53 Lačné nakrmil dobrými 
věcmi, a bohaté pustil prázdné.

JAN 6:35 I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb 
života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli 
lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti 
nikdy.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:44 Všickni 
pak věřící byli pospolu, a měli všecky věci 
obecné.

45 A prodávali vladařství a statky, a dělili mezi 
všecky, jakž komu potřebí bylo.

46 A na každý den trvajíce jednomyslně 
v chrámě, a lámajíce po domích chléb, 
přijímali pokrm s potěšením a sprostností 
srdce,

Viz také: Žalmy 34:10,11; Izaiáš 33:16; Jeremiáš 31:14; Matouš 
14:19-21.

E16 Mesiáš požehná svému lidu.

ŽALMY 132:16 A kněží jeho v spasení 
zobláčím, a svatí jeho vesele 
prozpěvovati budou.

GALATSKÝM 3:27 Nebo kteřížkoli v 
Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.

ZJEVENÍ JANOVO 1:6 A učinil nás krále 
a kněží Bohu a Otci svému, jemužto buď 
sláva a moc na věky věků. Amen.

Viz také: #1; #2; 2. Kronická 6:41; Žalmy 132:9; Izaiáš 61:10; 
Zjevení Janovo 3:5; Zjevení Janovo 4:4; Zjevení Janovo 7:9-14; 

Zjevení Janovo 20:6.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 132:17 Tuť způsobím, aby 
zkvetl roh Davidův; připravím svíci 
pomazanému svému.

18 Nepřátely jeho v hanbu zobláčím, nad 
ním pak kvésti bude koruna jeho.

LUKÁŠ 1:67 Zachariáš pak otec jeho 
naplněn jest Duchem svatým, a prorokoval 
řka:

68 Požehnaný Pán Bůh Izraelský, že jest 
navštívil, a učinil vykoupení lidu svému,

69 A vyzdvihl nám roh spasení v domu Davida, 
služebníka svého,

70 Jakož mluvil skrze ústa proroků svých 
svatých, kteříž byli od věků,

71 O vysvobození z nepřátel našich, a z ruky 
všech, kteříž nás nenáviděli,

LUKÁŠ 2:25 A aj, člověk jeden byl v 
Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk 
ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající 
potěšení Izraelského, a Duch svatý byl v 
něm.

26 A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že 
neuzří smrti, až by prve uzřel Krista Páně.

27 Ten přišel, ponuknut jsa od Ducha Páně, do 
chrámu. A když uvodili dítě Ježíše rodičové, 
aby učinili podle obyčeje Zákona za něj,

28 Tedy on vzal jej na lokty své, i chválil Boha a 
řekl:

29 Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, 
podle slova svého v pokoji.

30 Neboť jsou viděly oči mé spasení tvé,
31 Kteréž jsi připravil před obličejem všech 

lidí,
32 Světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého 

Izraelského.
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LUKÁŠ 20:42 A sám David praví v knihách 
Žalmových: Řekl Pán Pánu mému: Seď na 
pravici mé,

43 Ažť i položím nepřátely tvé v podnož noh 
tvých.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #5; Žalmy 21:9,10; Žalmy 109:29; Žalmy 148:14; 
Ezechiel 29:21.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 138:4 Oslavovati tě budou, 
Hospodine, i všickni králové země, když 
uslyší řeč úst tvých.

5 A zpívati budou o cestách 
Hospodinových, a že veliká jest sláva 
Hospodinova,

IZAIÁŠ 49:22 Toto praví Panovník 
Hospodin: Aj, já pozdvihnu k národům ruky 
své, a k lidem vyzdvihnu korouhev svou, 
aby přinesli syny tvé na rukou, a dcery tvé 
aby na plecech neseny byly.

23 I budou králové pěstounové tvoji, a 
královny jejich chovačky tvé. Tváří k zemi 
skláněti se budou před tebou, a prach noh 
tvých lízati budou, a poznáš, že jsem já 
Hospodin, a že nebývají zahanbeni, kteříž 
na mne očekávají.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 

Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #5.

B08 Vševědoucnost Mesiáše.

ŽALMY 139:1 Přednímu zpěváku, žalm 
Davidův. Hospodine, ty jsi mne zkusil a 
seznal.

2 Ty znáš sednutí mé i povstání mé, 
rozumíš myšlení mému zdaleka.

3 Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a 
všech mých cest svědom jsi.

4 Než ještě mám na jazyku slovo, aj, 
Hospodine, ty to všecko víš.

MATOUŠ 9:4 A viděv Ježíš myšlení jejich, 
řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích 
vašich?

MATOUŠ 12:36 Ale pravím vám, že z 
každého slova prázdného, kteréž mluviti 
budou lidé, vydadí počet v den soudný.

37 Nebo z slov svých spravedliv budeš učiněn, 
a z řečí tvých budeš odsouzen.

LUKÁŠ 9:47 Ježíš pak viděv přemyšlování 
srdce jejich, vzav dítě, postavil je podle 
sebe,

LUKÁŠ 10:22 Všecky věci dány jsou mi od 
Otce mého, a žádný neví, kdo by byl Syn, 
jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a 
komuž by chtěl Syn zjeviti.

JAN 2:24 Ale Ježíš nesvěřil sebe samého jim, 
protože on znal všecky.

25 Aniž potřeboval, aby jemu kdo svědectví 
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vydával o člověku; neb on věděl, co by bylo v 
člověku.

JAN 13:21 A to pověděv Ježíš, 
zkormoutil se v duchu, a osvědčil, řka: 
Amen, amen pravím vám, že jeden z vás 
mne zradí.

JAN 16:30 Nyní víme, že víš všecko, a 
nepotřebuješ, aby se kdo tebe tázal. Skrze to 
věříme, že jsi od Boha přišel.

JAN 21:17 Řekl jemu po třetí: Šimone 
Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr 
proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? 
A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty 
víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce 
mé.

1 KORINTSKÝM 4:5 Protož nesuďtež 
nic před časem, až by přišel Pán, kterýž i 
osvítí to, což skrytého jest ve tmě, a zjeví 
rady srdcí. A tehdážť bude míti chválu 
jeden každý od Boha.

ŽIDŮM 4:13 A neníť žádného stvoření, 
kteréž by nebylo zjevné před obličejem 
jeho, nýbrž všecky věci jsou nahé a odkryté 
očima toho, o kterémž jest řeč naše.

ZJEVENÍ JANOVO 3:8 Vím skutky tvé. Aj, 
postavil jsem před tebou dveře otevřené, a 
žádnýť jich nemůže zavříti. Nebo máš ač 
nevelikou moc, a ostříhal jsi slova mého, a 
nezapřels jména mého.

Viz také: Žalmy 17:3; Žalmy 44:22; Žalmy 94:11; Žalmy 121:3-8; 
Žalmy 139:23; Príslovia 5:21; Kazatel 12:14; Izaiáš 29:15; Izaiáš 
37:28; Jeremiáš 12:3; Jeremiáš 17:9,10; Jeremiáš 23:24; Daniel 

2:22; Malachiáš 3:16; Jan 4:16-19,28.

B09 Všudypřítomnost Mesiáše.

ŽALMY 139:7 Kamž bych zašel od ducha 
tvého? Aneb kam bych před tváří tvou 
utekl?

8 Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi 
ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, 
přítomen jsi.

9 Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych 
bydlil při nejdalším moři:

10 I tamť by mne ruka tvá provedla, a 
pravice tvá by mne popadla.

MATOUŠ 18:20 Nebo kdežkoli shromáždí 
se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já 
uprostřed nich.

MATOUŠ 28:20 Učíce je zachovávati všecko, 
což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi 
jsem po všecky dny, až do skonání světa. 
Amen.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

JAN 14:20 V ten den vy poznáte, že já 
jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.

KOLOSKÝM 1:17 A on jest přede vším a 
všecko jím stojí.

Viz také: Jeremiáš 23:23,24; Micheáš 5:1; Zjevení Janovo 
21:2,3,10,22,23.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 145:10 Oslavujtež tebe, 
Hospodine, všickni skutkové tvoji, a 
svatí tvoji tobě dobrořečte.
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11 Slávu království tvého ať vypravují, a o 
síle tvé mluví,

12 Aby v známost uvedli synům lidským 
moci jeho, a slávu i ozdobu království 
jeho.

13 Království tvé jest království všech věků, 
a panování tvé nad jedním každým 
pokolením.

EFEZSKÝM 3:7 Kteréhož já učiněn jsem 
slouha z daru milosti Boží mně dané, podle 
působení moci jeho.

8 Mně nejmenšímu ze všech svatých dána 
jest milost ta, abych mezi pohany zvěstoval 
nestihlá bohatství Kristova,

1 TIMOTEOVI 1:17 Protož Králi věků 
nesmrtelnému, neviditelnému, samému 
moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky 
věků. Amen.

ŽIDŮM 13:15 Protož skrze něho obětujme 
Bohu obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů, 
oslavujících jméno jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 5:12 Řkoucích velikým 
hlasem: Hodenť jest ten zabitý Beránek 
vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i 
čest, i slávu, i požehnání.

13 Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i 
na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což 
v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na 
trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i 
síla na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 7:9 Potom pohleděl 
jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný 
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení 
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před 
obličejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé 

roucho, a palmy v rukou jejich.
10 A volali hlasem velikým, řkouce: Spasení 

jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od 
Beránka.

11 A všickni andělé stáli okolo trůnu a starců a 
čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své 
a klaněli se Bohu,

12 Řkouce: Amen. Požehnání, a sláva, a 
moudrost, a díků činění, a čest, a moc, i síla 
Bohu našemu na věky věků. Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

16 Tedy těch čtyřmecítma starců, kteříž před 
obličejem Božím sedí na stolicích svých, 
padli na tváři své, a klaněli se Bohu,

17 Řkouce: Díky činíme tobě, Pane Bože 
všemohoucí, Kterýž jsi, a Kterýžs byl, a 
Kterýž přijíti máš; nebo jsi přijal moc svou 
velikou a království ujal.

ZJEVENÍ JANOVO 12:10 A uslyšel jsem hlas 
veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, 
a moc, i království Boha našeho, a moc 
Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří 
našich, kterýž žaloval na ně před obličejem 
Boha našeho dnem i nocí.

ZJEVENÍ JANOVO 19:5 I vyšel z trůnu 
hlas, řkoucí: Chvalte Boha našeho všickni 
služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, i 
malí i velicí.

6 A slyšel jsem hlas jako zástupu velikého, a 
jako hlas vod mnohých, a jako zvuk hromů 
silných, řkoucích: Haleluiah. Kralovalť jest 
Pán Bůh náš všemohoucí.
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Viz také: #1; #2; 1 Korintským 15:21-28.

E05 Zázraky konané Mesiášem.

ŽALMY 146:8 Hospodin otvírá 
oči slepých, Hospodin pozdvihuje 
snížených, Hospodin miluje 
spravedlivé.

IZAIÁŠ 35:5 Tehdáž otevrou se oči 
slepých, otevrou se též i uši hluchých.

MATOUŠ 9:30 I otevříny jsou oči jejich. 
Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať 
nižádný o tom nezví.

MATOUŠ 11:5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, 
malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z 
mrtvých vstávají, chudým pak evangelium 
se zvěstuje.

LUKÁŠ 18:42 A Ježíš řekl jemu: Prohlédni. 
Víra tvá tě uzdravila.

JAN 9:10 Tedy řekli jemu: Kterak jsou otevříny 
oči tvé?

11 On odpověděl a řekl: Člověk ten, kterýž 
slove Ježíš, bláto učinil a pomazal očí mých, 
a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe, a umej se. I 
odšed a umyv se, prohlédl jsem.

SKUTKY APOŠTOLŮ 26:18 Otvírati 
oči jejich, aby se obrátili od temností k 
světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak 
hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali 
skrze víru, kteráž jest ve mne.

EFEZSKÝM 1:18 A tak osvícené oči mysli vaší, 
abyste věděli, která by byla naděje povolání 

jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v 
svatých,

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
povolal ze tmy v předivné světlo své.

Viz také: Izaiáš 42:16,18.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.

ŽALMY 147:3 Kterýž uzdravuje 
skroušené srdcem, a uvazuje bolesti 
jejich,

6 Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale 
bezbožné snižuje až k zemi.

MATOUŠ 5:5 Blahoslavení tiší, nebo oni 
dědictví obdrží na zemi.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

Viz také: 1 Petrův 5:6.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 147:2 Stavitel Jeruzaléma 
Hospodin, rozptýlený lid Izraelský 
shromažďuje,

13 Nebo on utvrzuje závory bran tvých, 
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požehnání udílí synům tvým u prostřed 
tebe.

14 On působí v končinách tvých pokoj, a 
bělí pšeničnou nasycuje tě.

20 Neučinilť tak žádnému národu, a protož 
soudů jeho nepoznali. Halelujah.

IZAIÁŠ 11:12 A vyzdvihne korouhev 
mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a 
rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran 
země.

ZACHARIÁŠ 8:3 Takto praví Hospodin: 
Navrátil jsem se k Sionu, a bydlím u 
prostřed Jeruzaléma, aby sloul Jeruzalém 
městem věrným, a hora Hospodina zástupů 
horou svatosti.

ŘÍMANŮM 3:1 Což tedy má více Žid nežli 
pohan? Aneb jaký jest užitek obřízky?

2 Mnohý všelikterak. Přední zajisté ten, že 
jest jim svěřen Zákon Boží.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

Viz také: #1; #2; #3; Žalmy 102:14-17; Matouš 16:18; Matouš 
19:13,14; Efezským 1:10; Efezským 2:17-19; Římanům 11:25.

H03 Příchod království Mesiáše.

ŽALMY 149:1 Halelujah. Zpívejte 
Hospodinu píseň novou, chválu jeho v 
shromáždění svatých.

2 Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, 
synové Sionští plésejte v králi svém.

3 Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben 
a na citaru prozpěvujte jemu.

4 Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; 
onť ozdobuje pokorné spasením.

5 Plésati budou svatí v Boží slávě, a 
zpívati v pokojích svých.

MATOUŠ 21:5 Povězte dceři Sionské: Aj, 
král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, 
a na oslátku té oslice jhu podrobené.

LUKÁŠ 19:38 Řkouce: Požehnaný král, 
jenž se béře ve jménu Páně. Pokoj na nebi, a 
sláva na výsostech.

ŽIDŮM 2:12 Řka: Zvěstovati budu jméno 
tvé bratřím svým, uprostřed shromáždění 
prozpěvovati budu tobě.

1 PETRŮV 1:8 Kteréhožto neviděvše, 
milujete; kteréhožto nyní nevidouce, 
avšak v něho věříce, veselíte se radostí 
nevýmluvnou a oslavenou,

1 PETRŮV 3:4 Ale ten skrytý srdce člověk, 
záležející v neporušitelnosti krotkého a 
pokojného ducha, kterýžto před obličejem 
Božím velmi drahý jest.

ZJEVENÍ JANOVO 5:9 A zpívali píseň 
novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a 
otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a 
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého 
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pokolení a jazyku a lidu i národu.
10 A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, 

a budeme kralovati na zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 19:6 A slyšel jsem 
hlas jako zástupu velikého, a jako hlas 
vod mnohých, a jako zvuk hromů silných, 
řkoucích: Haleluiah. Kralovalť jest Pán Bůh 
náš všemohoucí.

Viz také: #1; #2; 5. Mojžišova 7:6,7; 1. Samuelova 12:22; Žalmy 
22:23,26; Žalmy 33:2,3; Žalmy 96:1; Žalmy 98:1; Žalmy 100:1-3; 
Žalmy 111:1; Žalmy 116:18; Žalmy 135:3,4; Žalmy 144:9; Žalmy 

150:4; Izaiáš 42:10; Izaiáš 54:5; Izaiáš 62:4,5; 1 Petrův 5:5.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

ŽALMY 149:6 Oslavování Boha silného 
bude ve rtech jejich, a meč na obě straně 
ostrý v rukou jejich,

7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k 
strestání národů,

8 K svazování králů jejich řetězy, a 
šlechticů jejich pouty železnými,

9 K nakládání s nimi podlé práva 
zapsaného, k slávě všechněm svatým 
jeho. Halelujah.

ZACHARIÁŠ 14:17 I stane se, kdo 
z čeledí země nebude přicházeti do 
Jeruzaléma klaněti se králi Hospodinu 
zástupů, že nebude na ně pršeti déšt.

18 A jestliže čeled Egyptská nevstoupí, ani 
přijde, jakkoli na ně nepršívá, přijde však 
táž rána, kterouž raní Hospodin národy, 
kteříž by nepřicházeli k slavení slavnosti 
stánků.

19 Tať bude pokuta pro hřích Egyptských a 
pokuta pro hřích všech národů, kteříž by 
nechodili k slavení slavnosti stánků.

1 KORINTSKÝM 6:2 Nevíte-liž, že svatí 
svět souditi budou? I poněvadž od vás 
souzen býti má svět, kterakž tedy nehodni 
jste těch nejmenších věcí rozsuzovati?

3 Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co 
pak tyto časné věci?

ŽIDŮM 4:12 Živáť jest zajisté řeč Boží a 
mocná, a pronikavější nad všeliký meč na 
obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení 
i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a 
rozeznává myšlení i mínění srdce.

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

ZJEVENÍ JANOVO 3:21 Kdož zvítězí, dám 
jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i 
já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na 
trůnu jeho.

Viz také: #1; #6; Žalmy 96:14; Žalmy 145:3-5; Žalmy 148:14; 
Daniel 7:18,22; Lukáš 2:14; Zjevení Janovo 19:11-21.
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G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.

PRÍSLOVIA 1:23 Obraťtež se k domlouvání 
mému. Hle, vynáším vám ducha svého, 
a v známost vám uvodím slova svá.

JOEL 2:28 I stane se potom, že vyleji 
Ducha svého na všeliké tělo, a budou 
prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci 
vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění 
vídati budou.

ZACHARIÁŠ 12:10 A vyleji na dům 
Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha 
milosti a pokorných proseb. I obrátí zřetel 
ke mně, kteréhož jsou bodli, a kvíliti budou 
nad ním jako kvílením nad jednorozeným; 
hořce, pravím, plakati budou nad ním, jako 
hořce plačí nad prvorozeným.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:4 I naplněni jsou 
všickni Duchem svatým, a počali mluviti 
jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim 
vymlouvati.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:38 Tedy 
Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se 
jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista 
na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha 
svatého.

Viz také: Izaiáš 32:15.

A04 Mesiáš existuje od nepaměti.
D01 Pomazání Mesiáše.

PRÍSLOVIA 8:22 Hospodin měl mne při 
počátku cesty své, před skutky svými, 
přede všemi časy.

23 Před věky ustanovena jsem, před 
počátkem, prvé než byla země.

24 Když ještě nebylo propasti, zplozena 
jsem, když ještě nebylo studnic 
oplývajících vodami.

25 Prvé než hory založeny byly, než byli 
pahrbkové, zplozena jsem;

26 Ještě byl neučinil země a rovin, ani 
začátku prachu okršlku zemského.

27 Když připravoval nebesa, byla jsem 
tu, když vyměřoval okrouhlost nad 
propastí;

28 Když upevňoval oblaky u výsosti, když 
utvrzoval studnice propasti;

29 Když ukládal moři cíl jeho, a vodám, aby 
nepřestupovaly rozkázaní jeho, když 
vyměřoval základy země:

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez 

něho nic není učiněno, což učiněno jest.
4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.

JAN 17:5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe 
samého, slávou, kterouž jsem měl u tebe, 
prve nežli svět byl.

JAN 17:24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, 
kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby 
hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo 
jsi mne miloval před ustanovením světa.

KOLOSKÝM 1:15 Kterýž jest obraz Boha 
neviditelného a prvorozený všeho stvoření.

16 Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, 
kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i 
neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, 
buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko 
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skrze něho a pro něho stvořeno jest.
17 A on jest přede vším a všecko jím stojí.
18 A onť jest hlava těla církve, kterýž jest 

počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on 
ve všem prvotnost držel,

19 Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka 
plnost přebývala,

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, 
a zdržuje všecko slovem mocnosti své, 
očištění hříchů našich skrze sebe samého 
učiniv, posadil se na pravici velebnosti na 
výsostech,

4 Tím důstojnější nad anděly učiněn, čím 
vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel.

5 Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn můj 
jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já 
budu jemu Otcem, a on mi bude Synem?

Viz také: 1. Mojžišova 1:26; Žalmy 2:6; Micheáš 5:1; Efezským 
1:10,11; Jan 1:1,2.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.

PRÍSLOVIA 8:29 Když ukládal moři cíl 
jeho, a vodám, aby nepřestupovaly 
rozkázaní jeho, když vyměřoval základy 
země:

30 Tehdáž byla jsem od něho pěstována, a 
byla jsem jeho potěšení na každý den, 
anobrž hrám před ním každého času;

31 Hrám i na okršlku země jeho, a rozkoše 
mé s syny lidskými.

MATOUŠ 3:16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil 
ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, 
a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako 
holubici a přicházejícího na něj.

17 A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť 
jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře 
zalíbilo.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez 

něho nic není učiněno, což učiněno jest.

JAN 1:18 Boha žádný nikdy neviděl, ale 
jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, 
onť jest nám vypravil.

JAN 4:34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest, abych 
činil vůli toho, jenž mne poslal, a dokonal 
dílo jeho.

JAN 5:19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, 
amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od 
sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. 
Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně 
činí.

20 Otec zajisté miluje Syna, a ukazuje mu 
všecko, což sám činí; a větší nad to ukáže 
jemu skutky tak, abyste vy se divili.

Viz také: Žalmy 40:7-9; Izaiáš 42:1; Matouš 17:5; Jan 12:28; Jan 
13:1; Jan 16:28; 2 Korintským 8:9.

B01 Mesiáš je Syn Boží.

PRÍSLOVIA 30:4 Kdo vstoupil v nebe, i 
sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí svých? 
Kdo shrnul vody v roucho své? Kdo 
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upevnil všecky končiny země? Které 
jméno jeho, a jaké jméno syna jeho, víš-
li?

IZAIÁŠ 9:5 Nebo dítě narodilo se nám, 
syn dán jest nám, i bude knížetství na 
rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: 
Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

JEREMIÁŠ 23:6 Za dnů jeho spasen bude 
Juda, a Izrael bydliti bude bezpečně, a toť 
jest jméno jeho, kterýmž ho nazývati bude: 
Hospodin spravedlnost naše.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

JAN 1:18 Boha žádný nikdy neviděl, ale 
jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, 
onť jest nám vypravil.

JAN 3:13 Nebo žádný nevstoupil v nebe, než 
ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, 
kterýž jest v nebi.

EFEZSKÝM 4:9 Ale to, že vstoupil, co jest, 
jediné že i sstoupil prve do nejnižších stran 
země?

10 Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i 
vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby 
naplnil všecko.

Viz také: 5. Mojžišova 30:3; Sudcov 13:18; Jób 38:4; Žalmy 2:7; 
Jeremiáš 7:14; Matouš 1:21-23; Jan 6:46; Římanům 10:6,7.
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B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.

PIESEÒ 5:16 Ústa jeho přesladká, a 
všecken jest přežádostivý. Takovýť jest 
milý můj, takový jest přítel můj, ó dcery 
Jeruzalémské.

ŽALMY 45:2 Přednímu kantoru z synů 
Chóre, na šošannim, vyučující. Píseň o 
lásce. (45:2) Vyneslo srdce mé slovo dobré, 
vypravovati budu písně své o králi, jazyk 
můj jako péro hbitého písaře.

JAN 3:29 Kdož má nevěstu, ženichť jest, přítel 
pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí 
raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost 
má naplněna jest.

GALATSKÝM 2:20 S Kristem 
ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale 
živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem 
v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto 
zamiloval mne a vydal sebe samého za mne.

1 JANŮV 4:16 A myť jsme poznali, a uvěřili 
o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh láska 
jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, 
a Bůh v něm.

Viz také: Pieseò 1:2; Pieseò 2:16; Pieseò 6:2; Matouš 11:19; 
Matouš 26:50; Lukáš 7:34; Jakubův 2:23.
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 2:2 I stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena 
nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni 
národové.

3 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, 
a vstupme na horu Hospodinovu, 
do domu Boha Jákobova, a bude nás 
vyučovati cestám svým, i budeme 
choditi po stezkách jeho. Nebo z Siona 
vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z 
Jeruzaléma.

ŽALMY 22:28 Rozpomenou a obrátí se k 
Hospodinu všecky končiny země, a skláněti 
se budou před ním všecky čeledi národů.

29 Nebo Hospodinovo jest království, a onť 
panuje nad národy.

IZAIÁŠ 49:22 Toto praví Panovník 
Hospodin: Aj, já pozdvihnu k národům ruky 
své, a k lidem vyzdvihnu korouhev svou, 
aby přinesli syny tvé na rukou, a dcery tvé 
aby na plecech neseny byly.

23 I budou králové pěstounové tvoji, a 
královny jejich chovačky tvé. Tváří k zemi 
skláněti se budou před tebou, a prach noh 
tvých lízati budou, a poznáš, že jsem já 
Hospodin, a že nebývají zahanbeni, kteříž 
na mne očekávají.

JEREMIÁŠ 3:17 V ten čas nazývati budou 
Jeruzalém stolicí Hospodinovou, a 
shromáždí se tam všickni národové ke 
jménu Hospodinovu do Jeruzaléma, a 
nebudou choditi více podlé zdání srdce 
svého zlého.

ZACHARIÁŠ 8:20 Takto praví 
Hospodin zástupů: Ještěť budou přicházeti 
národové a obyvatelé měst mnohých,

21 Přicházeti budou, pravím, obyvatelé 
jednoho k druhému, řkouce: Poďmež s 
ochotností kořiti se tváři Hospodinově, a 
hledati Hospodina zástupů. Půjdu i já.

22 A tak přijdou lidé mnozí a národové 
nesčíslní, aby hledali Hospodina zástupů v 
Jeruzalémě, a kořili se tváři Hospodinově.

23 Takto praví Hospodin zástupů: V těch 
dnech chopí se deset mužů ze všech jazyků 
těch národů, chopí se, pravím, podolka 
jednoho Žida, řkouce: Půjdeme s vámi; 
nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.

JAN 6:45 Psáno jest v Prorocích: A budou 
všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož 
slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:8 Ale přijmete moc 
Ducha svatého, přicházejícího na vás, a 
budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve 
všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 
končin země.

ŘÍMANŮM 15:18 Neboť bych se neodvážil 
mluviti toho, čehož by skrze mne neučinil 
Kristus, k tomu, aby ku poslušenství 
přivedeni byli pohané slovem i skutkem,

1 JANŮV 2:27 Ale pomazání to, kteréž 
jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž 
potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž 
pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť 
jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, 
tak v něm zůstávejte.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
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řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 12:10 A uslyšel jsem hlas 
veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, 
a moc, i království Boha našeho, a moc 
Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří 
našich, kterýž žaloval na ně před obličejem 
Boha našeho dnem i nocí.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

ZJEVENÍ JANOVO 21:10 I vnesl mne v 
duchu na horu velikou a vysokou, a ukázal 
mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, 
sstupující s nebe od Boha,

Viz také: Žalmy 2:8; Žalmy 72:8,11,17-19; Žalmy 86:9; Žalmy 
89:16-18; Žalmy 110:2; Izaiáš 2:2,3; Izaiáš 11:10; Izaiáš 27:15; 

Izaiáš 30:29; Izaiáš 49:6,7; Izaiáš 50:4,5; Izaiáš 51:4,5; Izaiáš 
54:13; Izaiáš 55:5; Izaiáš 60:3-14; Jeremiáš 16:19; Jeremiáš 31:6; 
Jeremiáš 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Hozeáš 
2:23; Ámos 9:11,12; Micheáš 4:1-3; Sofoniáš 3:9,10; Zachariáš 
2:11; Zachariáš 8:3; Zachariáš 14:9; Malachiáš 1:11; Malachiáš 

3:12; Skutky Apoštolů 13:46-48; Římanům 10:18; Zjevení Janovo 
20.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 2:4 Onť bude souditi mezi 
národy, a trestati bude lidi mnohé. I 
zkují meče své v motyky, a oštípy své v 
srpy. Nepozdvihne národ proti národu 
meče, a nebudou se více učiti boji.

IZAIÁŠ 60:18 Nebude více slyšáno o 
bezpraví v zemi tvé, o zpuštění a zhoubě na 
hranicích tvých, ale hlásati budeš spasení 
na zdech svých, a v branách svých chválu.

ZACHARIÁŠ 9:10 Nebo vypléním 
vozy z Efraima a koně z Jeruzaléma, a 
vypléněna budou lučiště válečná; nadto 
rozhlásí pokoj národům, a panování jeho 
od moře až k moři, a od řeky až do končin 
země.

JAN 5:22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale 
všecken soud dal Synu,

23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo 
nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal.

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:31 Protože 
uložil den, v kterémžto souditi bude 
všecken svět v spravedlnosti skrze muže, 
kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o 
tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
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na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

Viz také: 1. Samuelova 2:10; Žalmy 46:10; Žalmy 72:3-7; Žalmy 
82:8; Žalmy 96:13; Žalmy 110:6; Izaiáš 9:6; Izaiáš 11:3-9; Izaiáš 
60:17; Hozeáš 2:18; Joel 3:10; Micheáš 4:3; Zjevení Janovo 20.

B21 Mesiáš je Světlo.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 2:5 Dome Jákobův, poďtež, a 
choďme v světle Hospodinově.

IZAIÁŠ 30:26 Bude i světlo měsíce jako 
světlo slunce, světlo pak slunce bude 
sedmernásobní, jako světlo sedmi dnů, v 
den, v kterýž uváže Hospodin zlámání lidu 
svého, a ránu zbití jeho uzdraví.

IZAIÁŠ 49:6 I to řekl Hospodin: Máloť 
by to bylo, abys mi byl služebníkem ku 
pozdvižení pokolení Jákobových, a k 
navrácení ostatků Izraelských; protož dal 
jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasení 
mé až do končin země.

LUKÁŠ 1:79 Aby se ukázal sedícím v 
temnostech a v stínu smrti, k spravení noh 
našich na cestu pokoje.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

JAN 12:35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na 
malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud 
Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo 
kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

36 Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste 

synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a 
odšed, skryl se před nimi.

ŘÍMANŮM 13:12 Noc pominula, ale den se 
přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti, a 
oblecme se v odění světla.

EFEZSKÝM 5:8 Byli jste zajisté někdy 
temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. 
Jakožto synové světla choďte,

9 (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a 
spravedlnosti, a v pravdě,)

1 TESALONICKÝM 5:5 Všickni vy synové 
světla jste a synové dne; nejsmeť synové 
noci, ani tmy.

6 Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a 
střízliví buďme.

1 JANŮV 1:7 Pakliť chodíme v světle, jako 
on jest v světle, obecenství máme vespolek, 
a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás 
od všelikého hříchu.

ZJEVENÍ JANOVO 21:23 A to město 
nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily 
v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce 
jeho jest Beránek.

24 A národové lidí k spasení přišlých, v světle 
jeho procházeti se budou, a králové zemští 
přenesou slávu a čest svou do něho.

Viz také: Žalmy 18:30; Žalmy 89:16; Izaiáš 2:3; Izaiáš 42:6,16; 
Izaiáš 50:10; Izaiáš 51:4; Izaiáš 60:1,3,19,20; Zachariáš 14:6,7.
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A07 Stane se Mesiášem izraelským.
B14 Mesiáš šíří slávu Boží.
E16 Mesiáš požehná svému lidu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H11 Mesiáš bude veleben.
     
IZAIÁŠ 4:2 V ten den bude výstřelek 

Hospodinův ušlechtilý a slavný, a plod 
země výtečný a krásný, totiž ti, kteříž 
zachováni budou z Izraele.

JEREMIÁŠ 23:5 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, 
v nichž vzbudím Davidovi výstřelek 
spravedlivý, i kralovati bude král, a šťastně 
se jemu povede; soud zajisté a spravedlnost 
na zemi konati bude.

6 Za dnů jeho spasen bude Juda, a Izrael 
bydliti bude bezpečně, a toť jest jméno 
jeho, kterýmž ho nazývati bude: Hospodin 
spravedlnost naše.

JOEL 3:18 I stane se v ten čas, že hory 
dštíti budou mstem, a pahrbkové oplývati 
mlékem, a všickni potokové Judští budou 
plní vody, a studnice z domu Hospodinova 
vyjde, kteráž zapojí údolé Setim.

ZACHARIÁŠ 6:12 A mluviti budeš k 
němu, řka: Takto praví Hospodin zástupů, 
řka: Aj muž, jehož jméno jest Výstřelek, 
kterýž z místa svého pučiti se bude, ten 
vystaví chrám Hospodinův.

13 Nebo ten má vystavěti chrám Hospodinův, 
a tentýž zase přinese slávu, a seděti a 
panovati bude na trůnu svém, a bude 
knězem na trůnu svém, a rada pokoje bude 
mezi nimi oběma.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

JAN 15:5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese 
ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete 
učiniti.

GALATSKÝM 5:22 Ovoce pak 
Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, 
dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost.

ZJEVENÍ JANOVO 22:2 Uprostřed pak 
rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo 
života, přinášející dvanáctero ovoce, na 
každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své 
k zdraví národů.

Viz také: #1; #2; #3; Matouš 24:22; Jan 1:14; Jan 15:2-4,8,16; 2 
Korintským 4:6; Koloským 1:10; 2 Petrův 1:16; Zjevení Janovo 

7:9-14.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 4:3 I stane se, že kdož bude 
zanechán na Sionu, a pozůstaven bude 
v Jeruzalémě, svatý slouti bude, každý, 
kdož jest zapsán k životu v Jeruzalémě,

JOEL 3:16 A Hospodin řváti bude z 
Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, tak 
že se třásti budou nebesa i země; nebo 
Hospodin jest útočiště lidu svého, a síla 
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synů Izraelských.
17 I zvíte, že já Hospodin jsem Bohem vaším, 

kterýž bydlím na Sionu, hoře svatosti své, 
a tak Jeruzalém bude svatý, a cizí nepůjdou 
přes něj více.

ZACHARIÁŠ 14:20 V ten den bude na 
zvoncích koňských: Svatost Hospodinu; a 
bude hrnců v domě Hospodinově jako číší 
před oltářem.

21 Nýbrž bude všeliký hrnec v Jeruzalémě a 
v Judstvu svatost Hospodinu zástupů; a 
přicházejíce všickni, kteříž obětovati mají, 
budou je bráti a vařiti v nich. Aniž bude 
Kananejský více v domě Hospodina zástupů 
v ten den.

ŘÍMANŮM 11:16 Poněvadž prvotiny svaté 
jsou, takéť svaté jest i těsto; a jest-liť kořen 
svatý, tedy i ratolesti.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

EFEZSKÝM 1:4 Jakož vyvolil nás v něm před 
ustanovením světa k tomu, abychom byli 
svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v 
lásce,

EFEZSKÝM 5:26 Aby ji posvětil, očistiv ji 
obmytím vody v slovu,

27 Aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající 
poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, 
ale aby byla svatá a bez úhony.

ŽIDŮM 12:14 Pokoje následujte se 

všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří 
Pána,

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

ZJEVENÍ JANOVO 3:5 Kdo zvítězí, tenť 
bude odín rouchem bílým; a nevymažiť 
jména jeho z knih života, ale vyznámť 
jméno jeho před obličejem Otce svého i 
před anděly jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 13:8 Protož klaněti se 
jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, 
jichžto jména nejsou napsaná v knihách 
života Beránka, toho zabitého od počátku 
světa.

ZJEVENÍ JANOVO 17:8 Šelma, kterous 
viděl, byla, a již není, a máť vystoupiti z 
propasti a na zahynutí jíti. I diviti se budou 
bydlitelé země, (ti, kterýchžto jména nejsou 
napsána v knihách života od ustanovení 
světa,) vidouce šelmu, kteráž byla, a není, 
avšak jest.

ZJEVENÍ JANOVO 20:15 I ten, kdož není 
nalezen v knihách života, uvržen jest do 
jezera ohnivého.

ZJEVENÍ JANOVO 21:27 A nevejdeť do 
něho nic poskvrňujícího, anebo působícího 
ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní 
jsou v knihách života Beránkova.

ZJEVENÍ JANOVO 22:15 Vně pak budou 
psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a 
modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.
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Viz také: #1; #2; 2. Mojžišova 32:32,33; 5. Mojžišova 12:7,12; 
Ezechiel 13:9; Ezechiel 43:12; Ezechiel 44:9; Zachariáš 1:17; 

Matouš 21:12,13; Lukáš 10:20; Jan 17:17; Skutky Apoštolů 13:48; 
1 Korintským 3:16; 1 Korintským 6:9-11; Efezským 2:19-22; 
Filipským 4:3; Koloským 3:12; 1 Petrův 2:9; Zjevení Janovo 

18:11-15.

H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 4:4 Když Pán smyje nečistotu 
dcer Sionských, a krev Jeruzaléma 
vyplákne z něho v duchu soudu a v 
duchu horlivosti.

5 A stvoří Hospodin nad každým obydlím 
hory Sion, a nad každým shromážděním 
jejím oblak ve dne, a dým a blesk 
plápolajícího ohně v noci; nebo nad 
všecku slávu bude zastření.

6 A bude stánkem k zastěňování ve dne 
před horkem, a za útočiště a skrýši před 
přívalem a deštěm.

ŽALMY 87:2 Milujeť Hospodin, totiž 
brány Sionské, nade všecky příbytky 
Jákobovy.

3 Přeslavnéť jsou to věci, kteréž se o tobě 
hlásají, ó město Boží. Sélah.

IZAIÁŠ 31:5 Jako ptáci létajíce, tak hájiti 
bude Hospodin zástupů Jeruzaléma, anobrž 
obhajuje vysvobodí, pomíjeje zachová.

IZAIÁŠ 33:20 Patř na Sion, město 
slavností našich, oči tvé nechať hledí na 
Jeruzalém, obydlí pokojné, stánek, kterýž 
nebude přenešen, kolíkové jeho na věky se 
nepohnou, a žádný provaz jeho se neztrhá;

EZECHIEL 36:25 A pokropím vás vodou 
čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn 
vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich 

očistím vás.
26 A dám vám srdce nové, a ducha nového 

dám do vnitřností vašich, a odejma srdce 
kamenné z těla vašeho, dám vám srdce 
masité.

27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností 
vašich, a učiním, abyste v ustanoveních 
mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili 
je.

28 I budete bydliti v zemi, kterouž jsem byl 
dal otcům vašim, a budete lidem mým, a já 
budu vaším Bohem.

29 Nebo vysvobodím vás ze všelijakých 
poškvrn vašich, a přivolám obilé, a 
rozmnožím je, a nedopustím na vás hladu.

ZACHARIÁŠ 12:8 V ten den chrániti 
bude Hospodin obyvatelů Jeruzalémských, 
a bude nejnestatečnější z nich v ten den 
podobný Davidovi, a dům Davidův podobný 
bohům, podobný andělu Hospodinovu před 
nimi.

ZACHARIÁŠ 13:1 V ten den bude studnice 
otevřená domu Davidovu a obyvatelům 
Jeruzalémským, k obmytí hřícha i nečistoty.

2 Stane se také v ten den, praví Hospodin 
zástupů, že vyhladím jména modl z 
země, tak že nebudou připomínány více, 
nýbrž také i ty proroky a ducha nečistoty 
vyprázdním z země.

MATOUŠ 3:11 Já křtím vás vodou ku 
pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, 
jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem 
hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude 
Duchem svatým a ohněm.

12 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť 
humno své, a shromáždí pšenici svou 
do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm 
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neuhasitelným.

JAN 16:8 A onť přijda, obviňovati bude svět z 
hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

9 Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;
10 A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více 

neuzříte mne;
11 Z soudu pak, že Kníže tohoto světa již jest 

odsouzeno.

1 KORINTSKÝM 6:11 A takoví jste 
někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni 
jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána 
Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.

ZJEVENÍ JANOVO 1:5 A od Ježíše Krista, 
jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z 
mrtvých, a kníže králů země, kterýžto 
zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich 
krví svou,

ZJEVENÍ JANOVO 7:14 I řekl jsem jemu: 
Pane, ty víš. I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli 
z velikého soužení, a umyli roucha svá, a 
zbílili je ve krvi Beránkově.

ZJEVENÍ JANOVO 14:1 Tedy pohleděl 
jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním 
sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno 
Otce jeho napsané na čelích svých.

Viz také: #1; #2; #5; 2. Mojžišova 13:21,22; Žalmy 27:5; Žalmy 
78:14; Žalmy 91:1; Príslovia 18:10; Izaiáš 25:4; Izaiáš 26:20; 
Izaiáš 37:35; Jeremiáš 16:19; Ezechiel 11:16; Ezechiel 16:6-9; 

Ezechiel 22:15,18-22; Ezechiel 24:7-14; Joel 3:16-21; Zachariáš 
2:5-10; Matouš 18:20; Matouš 23:37; Matouš 28:20; Zjevení 

Janovo 7:15,16; Zjevení Janovo 11:15; Zjevení Janovo 20.

A08 Jména a oslovení Mesiáše.
F03 Mesiáš bude zapřen.

IZAIÁŠ 5:1 Zpívati již budu milému 
svému píseň milého svého o vinici jeho: 
Vinici má milý můj na vrchu úrodném.

2 Kterouž ohradil, a kamení z ní vybral, 
a vysadil ji vinným kmenem výborným, 
a ustavěl věži u prostřed ní, také i pres 
udělal v ní, a očekával, aby nesla hrozny, 
ale vydala plané víno.

ŽALMY 80:15 Ó Bože zástupů, obrať se 
již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný 
tento,

16 Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a 
mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

JEREMIÁŠ 2:21 Ješto jsem já tě vysadil 
vinným kmenem výborným, všecku 
napořád semenem čistotným, i kterakž jsi 
mi proměnila se v plané réví cizího kmene?

MATOUŠ 21:33 Jiné podobenství slyšte: 
Byl jeden hospodář, kterýž vzdělal vinici, a 
opletl ji plotem, a vkopal v ní pres, a ustavěl 
věži, i pronajal ji vinařům, a odšel pryč přes 
pole.

34 A když se přiblížil čas ovoce, poslal 
služebníky své k vinařům, aby vzali užitky 
její.

35 Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, 
jiného zmrskali, jiného zabili, a jiného 
ukamenovali.

36 Opět poslal jiných služebníků více nežli 
prve. I učinili jim též.

37 Naposledy pak poslal k nim syna svého, řka: 
Ostýchati se budou syna mého.

38 Vinaři pak uzřevše syna jeho, řekli mezi 
sebou: Tentoť jest dědic; pojďte, zabijme jej, 
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a uvažme se v dědictví jeho.
39 I chytivše ho, vyvrhli jej ven z vinice a zabili.

JAN 3:29 Kdož má nevěstu, ženichť jest, přítel 
pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí 
raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost 
má naplněna jest.

JAN 15:1 Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec 
můj vinař jest

Viz také: 5. Mojžišova 32:32,33; Žalmy 80:8; Pieseò 2:8,16; 
Pieseò 5:2,16; Pieseò 6:2; Izaiáš 5:7; Izaiáš 27:2,3; Hozeáš 10:1; 

Marek 12:1-9; Lukáš 13:7; Jan 2:1-11; Římanům 9:4,5.

H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 6:1 Léta, kteréhož umřel 
král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího 
na trůnu vysokém a vyzdviženém, a 
podolek jeho naplňoval chrám.

2 Serafínové stáli nad ním. Šest křídel 
měl každý z nich: dvěma zakrýval tvář 
svou, a dvěma přikrýval nohy své, a 
dvěma létal.

3 A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, 
svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest 
všecka země slávy jeho.

4 A pohnuly se podvoje veřejí od hlasu 
volajícího, a dům plný byl dymu.

MATOUŠ 25:31 A když přijde Syn člověka v 
slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy 
se posadí na trůnu velebnosti své,

ZJEVENÍ JANOVO 4:11 Hoden jsi, Pane, 
přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil 
všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny 
jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 15:3 A zpívají píseň 
Mojžíše, služebníka Božího, a píseň 
Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou 
skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, 
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi 
všech svatých.

4 Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval 
jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všickni 
zajisté národové přijdou a klaněti se budou 
před obličejem tvým; nebo soudové tvoji 
zjeveni jsou.

Viz také: #1; 2. Mojžišova 24:10,11; 4. Mojžišova 12:8; 1. 
Královská 8:10,11; Žalmy 24:7-10; Ezechiel 1:25-28; Daniel 7:9; 
Jan 1:18; 1 Timoteovi 6:16; Zjevení Janovo 4:1-11; Zjevení Janovo 

5:1,7; Zjevení Janovo 6:16; Zjevení Janovo 7:11,12.

F14 Víra v Mesiáše se vytratí.

IZAIÁŠ 6:9 On pak řekl: Jdi, a rci lidu 
tomu: Slyšte slyšíce, a nerozumějte, a 
hleďte hledíce, a nepoznávejte.

10 Zatvrď srdce lidu toho, a uši jeho 
zacpej, a oči jeho zavři, aby neviděl 
očima svýma, a ušima svýma neslyšel, a 
srdcem svým nerozuměl, a neobrátil se, 
a nebyl uzdraven.

JAN 12:39 Ale protoť jsou nemohli 
věřiti, neb opět Izaiáš řekl:

40 Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, 
aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a 
neobrátili se, abych jich neuzdravil.

41 To pověděl Izaiáš, když viděl slávu jeho a 
mluvil o něm.

SKUTKY APOŠTOLŮ 28:24 A někteří 
uvěřili tomu, což Pavel vypravoval, někteří 
pak nevěřili.

25 A tak nejsouce mezi sebou svorní, rozešli 
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se, k nimžto promluvil Pavel toto jedno 
slovo: Jistě žeť jest dobře Duch svatý skrze 
proroka Izaiáše mluvil k otcům našim,

26 Řka: Jdi k lidu tomuto a rciž jim: Sluchem 
slyšeti budete, a nesrozumíte, a hledíce 
hleděti budete, a neuzříte.

27 Nebo zhrublo srdce lidu tohoto, a ušima 
těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby snad 
neviděli očima, a ušima neslyšeli, a srdcem 
nerozuměli, a neobrátili se, abych jich 
neuzdravil.

Viz také: 5. Mojžišova 2:30; Izaiáš 6:5; Izaiáš 29:10,13; Izaiáš 
30:8-11; Izaiáš 63:17; Ezechiel 3:6-11; Hozeáš 1:9; Matouš 

13:14,15; Marek 4:12; Lukáš 8:10; Skutky Apoštolů 28:26,27; 
Římanům 11:8; 2 Korintským 2:16.

B03 Mesiáš je Syn člověka.
C04 Život Mesiáše do Jeho prvního zjevení.
     
IZAIÁŠ 7:14 Protož sám Pán dá vám 

znamení: Aj, panna počne, a porodí 
syna, a nazůve jméno jeho Immanuel.

15 Máslo a med jísti bude, až by uměl 
zavrci zlé, a vyvoliti dobré.

16 Nýbrž prvé než bude uměti dítě to zavrci 
zlé a vyvoliti dobré, opuštěna bude 
země, kteréž nenávidíš pro dva krále 
její.

MATOUŠ 1:20 Když pak on o tom 
přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal 
se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se 
přijíti Marie manželky své; nebo což v ní 
jest počato, z Ducha svatého jest.

21 Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho 
Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od 
hříchů jejich.

22 Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, 
což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, 

řkoucího:
23 Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a 

nazůveš jméno jeho Emmanuel, jenž se 
vykládá: S námi Bůh.

MATOUŠ 16:15 I dí jim: Vy pak kým mne 
býti pravíte?

16 I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, 
Syn Boha živého.

MATOUŠ 18:20 Nebo kdežkoli shromáždí 
se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já 
uprostřed nich.

MATOUŠ 28:20 Učíce je zachovávati všecko, 
což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi 
jsem po všecky dny, až do skonání světa. 
Amen.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

34 I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, 
poněvadž já muže nepoznávám?

35 A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý 
sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; 
a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti 
bude Syn Boží.

JAN 1:15 Jan svědectví vydával o něm, a volal, 
řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po 
mně přišed, předšel mne; nebo přednější 
jest nežli já.
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JAN 14:15 Milujete-li mne, přikázání 
mých ostříhejte.

16 A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele 
dá vám, aby s vámi zůstal na věky,

17 Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. 
Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte 
jej, nebť u vás přebývá a v vás bude.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: 1. Mojžišova 3:15; Izaiáš 9:5; Lukáš 2:40-52; Jan 
1:1,2,14; 1 Timoteovi 3:16.

E25 esiáš bude uctíván a veleben.
F03 Mesiáš bude zapřen.

IZAIÁŠ 8:13 Hospodina zástupů 
samého posvěcujte; on budiž bázeň vaše 
i strach váš.

14 A budeť vám i svatyní, kamenem 
pak urážky a skalou pádu oběma 
domům Izraelským, osídlem a léčkou i 
obyvatelům Jeruzalémským.

15 I urazí se o to mnozí, a padnou, a potříni 
budou, aneb zapletouce se, popadeni 
budou.

MATOUŠ 11:6 A blahoslavený jest, kdož se 
nehorší na mně.

MATOUŠ 13:57 I zhoršili se na něm. A Ježíš 
řekl: Není prorok beze cti, než v své vlasti a 
v domu svém.

LUKÁŠ 2:34 I požehnal jim Simeon, a 

řekl k Mariji, matce jeho: Aj, položen jest 
tento ku pádu a ku povstání mnohým v 
Izraeli, a na znamení, kterémužto bude 
odpíráno,

LUKÁŠ 20:17 A on pohleděv na ně, řekl: 
Co jest pak to, což napsáno jest: Kámen, 
kterýmž pohrdli dělníci, ten učiněn jest v 
hlavu úhelní.

18 Každý, kdož padne na ten kámen, rozrazí 
se; a na kohož by on upadl, potřeť jej.

LUKÁŠ 21:35 Nebo jako osidlo přijde na 
všecky, jenž přebývají na tváři vší země.

ŘÍMANŮM 9:31 Izrael pak následovav 
zákona spravedlnosti, k zákonu 
spravedlnosti nepřišel.

32 Proč? Nebo ne z víry, ale jako z skutků 
Zákona jí hledali. Urazili se zajisté o kámen 
urážky,

33 Jakož psáno jest: Aj, kladu na Sionu kámen 
urážky a skálu pohoršení, a každý, kdož 
uvěří v něj, nebude zahanben.

1 PETRŮV 2:7 Vám tedy věřícím jest drahý, 
ale nepovolným kámen, kterýž zavrhli ti, 
jenž stavěli, tenť jest učiněn v hlavu úhelní, 
a kámen úrazu, a skála pohoršení,

Viz také: Ezechiel 11:16; Matouš 15:14; Matouš 21:43-45; 1 
Korintským 1:23,24.

E02 Místo Mesiášovy služby.

IZAIÁŠ 8:23 A však ne tak obklíčí 
mrákota té země, kteráž ssoužena bude, 
jako když se ponejprv nepřítel dotkl 
země Zabulon a země Neftalím, ani jako 
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potom, když více obtíží, naproti moři, 
při Jordánu Galilei lidnou.

MATOUŠ 2:22 A uslyšev, že by Archelaus 
kraloval v Judstvu místo Herodesa otce 
svého, obával se tam jíti; a napomenut 
jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin 
Galilejských.

23 A přišed, bydlil v městě, jenž slove Nazarét, 
aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze 
proroky, že Nazaretský slouti bude.

MATOUŠ 4:12 A když uslyšel Ježíš, že by 
Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.

13 A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v 
Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon 
a Neftalím,

14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše 
proroka, řkoucího:

15 Země Zabulon a Neftalím při moři za 
Jordánem, Galilea pohanská,

JAN 1:45 Nalezl také Filip Natanaele. I dí 
jemu: O kterémž psal Mojžíš v Zákoně a 
Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z 
Nazaréta.

46 I řekl jemu Natanael: A může z Nazaréta co 
dobrého býti? Řekl jemu Filip: Pojď a viz.

B21 Mesiáš je Světlo.
E15 Mesiáš přinese radostnou zvěst.

IZAIÁŠ 9:1 Nebo lid tento chodě 
v temnostech, uzří světlo veliké, a 
bydlícím v zemi stínu smrti světlo 
zastkví se.

2 Rozmnožil jsi tento národ, ale 
nezveličils veselé. A však veseliti se 

budou před tebou, tak jako se veselí ve 
žni, jako se radují, když dělí kořisti,

3 Když jho břemene jeho a prut ramene 
jeho, hůl násilníka jeho polámeš, jako 
za dnů Madianských,

MATOUŠ 4:16 Lid, kterýž bydlil v 
temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v 
krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.

LUKÁŠ 1:76 Ty pak, dítě, prorokem 
Nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš 
před tváří Páně připravovati cesty jeho,

77 Aby bylo dáno umění spasitelné lidu jeho 
na odpuštění hříchů jejich,

78 Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v 
němžto navštívil nás, vyšed z výsosti,

79 Aby se ukázal sedícím v temnostech a v 
stínu smrti, k spravení noh našich na cestu 
pokoje.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez 

něho nic není učiněno, což učiněno jest.
4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.
5 A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho 

neobsáhly.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

JAN 12:35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na 
malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud 
Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo 
kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

36 Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste 
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synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a 
odšed, skryl se před nimi.

46 Já Světlo na svět jsem přišel, aby žádný, 
kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal.

EFEZSKÝM 5:8 Byli jste zajisté někdy 
temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. 
Jakožto synové světla choďte,

Viz také: Izaiáš 50:10; Izaiáš 60:1-3,19; Lukáš 2:32; 1 Petrův 2:9; 
Jan 1:5-7.

A08 Jména a oslovení Mesiáše.
B03 Mesiáš je Syn člověka.
C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
H04 Trůn Mesiáše.
H10 Proroctví věčného Království míru.

IZAIÁŠ 9:5 Nebo dítě narodilo se 
nám, syn dán jest nám, i bude knížetství 
na rameni jeho, a nazváno bude jméno 
jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek 
udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.

6 K rozmnožování pak toho knížetství a 
pokoje, jemuž nebude konce, sedne na 
stolici Davidově, a na království jeho, 
až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a 
v spravedlnosti, od tohoto času až na 
věky. Horlivost Hospodina zástupů to 
učiní.

MATOUŠ 1:23 Aj, panna těhotná bude, 
a porodí syna, a nazůveš jméno jeho 
Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.

MATOUŠ 9:15 I řekl jim Ježíš: Zdaliž 
mohou synové Ženichovi rmoutiti se, 
dokudž s nimi jest Ženich? Ale přijdou 
dnové, když bude od nich odjat Ženich, a 

tehdyť se budou postiti.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

MAREK 10:33 Řka: Aj, vstupujeme do 
Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude 
předním kněžím a zákoníkům, i odsoudí jej 
na smrt, a vydadí jej pohanům.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 1:35 A odpověděv anděl, řekl jí: 
Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího 
zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého 
narodí, slouti bude Syn Boží.

LUKÁŠ 2:10 Tedy řekl jim anděl: 
Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost 
velikou, kteráž bude všemu lidu.

11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest 
Kristus Pán, v městě Davidově.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

JAN 1:18 Boha žádný nikdy neviděl, ale 
jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, 
onť jest nám vypravil.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

JAN 4:25 Dí jemu žena: Vím, že Mesiáš přijde, 

IZAIÁŠ



180

jenž slove Kristus. Ten, když přijde, oznámí 
nám všecko.

26 Dí jí Ježíš: Jáť jsem, kterýž mluvím s tebou.

JAN 10:11 Já jsem ten pastýř dobrý. 
Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:26 Postavili 
se králové zemští, a knížata sešla se 
vespolek proti Pánu a proti Pomazanému 
jeho.

1 KORINTSKÝM 15:45 Takť i psáno jest: 
Učiněn jest první člověk Adam v duši živou, 
ale poslední Adam v ducha obživujícího.

2 KORINTSKÝM 4:4 V nichžto 
Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v 
nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo 
evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz 
Boží.

EFEZSKÝM 1:20 Kteréž dokázal na Kristu, 
vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici 
své na nebesích,

21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, 
i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž 
se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v 
budoucím.

22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal 
hlavu nade všecko církvi,

EFEZSKÝM 2:14 Nebo onť jest pokoj náš, 
kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu 
dělící na různo,

FILIPSKÝM 2:7 Ale samého sebe zmařil, 
způsob služebníka přijav, podobný lidem 
učiněn.

2 TESALONICKÝM 3:16 Sám pak Pán 
pokoje dejž vám vždycky pokoj všelijakým 
způsobem. Pán budiž se všemi vámi.

1 TIMOTEOVI 2:5 Jedenť jest zajisté 
Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, 
člověk Kristus Ježíš,

2 TIMOTEOVI 4:8 Již za tím odložena 
jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá 
mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, 
a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž 
milují příští jeho.

ŽIDŮM 1:3 Kterýžto jsa blesk slávy, a 
obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem 
mocnosti své, očištění hříchů našich skrze 
sebe samého učiniv, posadil se na pravici 
velebnosti na výsostech,

ŽIDŮM 4:14 Protož majíce nejvyššího 
kněze velikého, kterýžto pronikl nebesa, 
Ježíše Syna Božího, držmež vyznání naše.

ŽIDŮM 5:6 Jakž i jinde praví: Ty jsi kněz 
na věky podle řádu Melchisedechova.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

1 PETRŮV 2:6 A protož praví Písmo: Aj, 
zakládámť na Sionu kámen úhelný, vybraný 
a drahý, a v kterýž kdokoli věří, nikoli 
nebude zahanben.

ZJEVENÍ JANOVO 1:5 A od Ježíše Krista, 
jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z 
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mrtvých, a kníže králů země, kterýžto 
zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich 
krví svou,

ZJEVENÍ JANOVO 1:8 Jáť jsem Alfa i 
Omega, počátek i konec, praví Pán, Kterýž 
jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, ten 
všemohoucí.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

ZJEVENÍ JANOVO 19:16 A máť na rouchu 
a na bedrách svých napsané jméno: Král 
králů a Pán pánů.

ZJEVENÍ JANOVO 22:16 Já Ježíš poslal jsem 
anděla svého, aby vám svědčil o těchto 
věcech v církvích. Já jsem kořen a rod 
Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

Viz také: Sudcov 13:18; 1. Samuelova 7:16; Žalmy 2:8; Žalmy 
72:8-11; Žalmy 89:36-38; Izaiáš 7:14; Jeremiáš 33:15-17; 

Daniel 2:44; Daniel 7:14,27; Jan 18:37; 1 Korintským 15:24-28; 
Efezským 1:20-22.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 10:20 I stane se v ten den, 
nebudou více ostatkové Izraelští a 
pozůstalí z domu Jákobova zpoléhati na 
toho, kdož je tepe, ale zpoléhati budou na 
Hospodina, Svatého Izraelského v pravdě.

21 Ostatkové obrátí se, ostatkové Jákobovi 
k Bohu silnému, reku udatnému.

22 Nebo byť bylo lidu tvého, Izraeli, 
jako písku mořského, ostatkové jeho 

obrátí se. Pohubení uložené rozhojní 
spravedlnost.

ŽALMY 53:7 Ó by z Siona dáno bylo 
spasení Izraelovi. Když Bůh zase přivede 
zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a 
veseliti se Izrael.

IZAIÁŠ 1:9 Byť nám byl Hospodin 
zástupů jakkoli malička ostatků 
nezanechal, byli bychom jako Sodoma, byli 
bychom Gomoře podobni.

IZAIÁŠ 12:6 Prokřikni a zpívej, 
obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest u 
prostřed tebe Svatý Izraelský.

HOZEÁŠ 1:9 I řekl: Nazov jméno jeho 
Loammi; nebo vy nejste lid můj, a já také 
nebudu váš.

10 A však bude počet synů Izraelských jako 
písku mořského, kterýž ani změřen, ani 
sečten býti nemůže. A stane se, že místo 
toho, kdež řečeno jim bylo: Nejste vy lid 
můj, řečeno jim bude: Synové Boha silného 
a živého jste.

ZACHARIÁŠ 10:9 Nadto rozseji je 
mezi národy, aby na místech dalekých 
rozpomínali se na mne, a živi jsouce s syny 
svými, navrátili se.

ŘÍMANŮM 9:25 Jakož i skrze Ozé dí: Nazovu 
nelid můj lidem mým, a nemilou nazovu 
milou.

26 A budeť na tom místě, kdež řečeno bylo 
jim: Nejste vy lid můj, tuť nazváni budou 
synové Boha živého.

27 Izaiáš pak volá nad Izraelem, řka: Byť 
pak byl počet synů Izraelských jako písek 
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mořský, ostatkové toliko spaseni budou.
28 Nebo pohubení učiní spravedlivé, a to jisté, 

pohubení zajisté učiní Pán na zemi, a to 
jisté.

29 A jakož prve pověděl Izaiáš: Byť byl Pán 
zástupů nepozůstavil nám semene, jako 
Sodoma učiněni bychom byli, a Gomoře 
byli bychom podobni.

ŘÍMANŮM 11:5 Takť i nyní ostatkové podle 
vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží 
zůstali,

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

2 KORINTSKÝM 3:14 Ale ztupeni jsou 
smyslové jejich. Nebo až do dnešního dne 
to zastření v čítání Starého Zákona zůstává 
neodkryté; nebo skrze Krista toliko se 
odnímá.

15 Protož až do dnešního dne, když se čtou 
knihy Mojžíšovy, zastření jest položeno na 
jejich srdci.

16 Než jakž by se obrátilo ku Pánu, odňato 
bude zástření.

Viz také: #1; #2; #3; #4.

A03 Mesiáš je potomkem Davidovým.
B04 Boží atributy Mesiáše.
B05 Mesiáš je naplněn Duchem svatým.
C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.

IZAIÁŠ 11:1 Ale vyjdeť proutek z 
pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho 
vyroste, a ovoce ponese.

2 Na němž odpočine Duch Hospodinův, 
Duch moudrosti a rozumnosti, Duch 
rady a síly. Duch umění a bázně 
Hospodinovy.

3 A bude stižitelný v bázni Hospodinově, 
a nebudeť podlé vidění očí svých souditi, 
ani podlé slyšení uší svých trestati.

MATOUŠ 3:16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil 
ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, 
a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako 
holubici a přicházejícího na něj.

17 A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť 
jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře 
zalíbilo.

LUKÁŠ 2:52 A Ježíš prospíval moudrostí, 
a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.

JAN 3:34 Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo 
Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává Bůh 
ducha.

35 Otec miluje Syna a všecko dal v ruku jeho.
36 Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť 

jest nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv 
Boží zůstává na něm.

JAN 16:13 Ale když přijde ten Duch 
pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo 
nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli 
uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci 
zvěstovati bude vám.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 10:37 O čemž i 
vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, 
počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan:

38 Kterak Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh 
Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, 
dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od 
ďábla; nebo Bůh s ním byl.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:21 A vtom 
žádali za krále, i dal jim Bůh Saule, syna 
Cis, muže z pokolení Beniaminova, za 
čtyřidceti let.

22 A když toho zavrhl, vzbudil jim Davida 
krále, kterémužto svědectví dávaje, řekl: 
Nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podle 
srdce svého, kterýž bude činiti všecku vůli 
mou.

23 Z jehožto semene Bůh podle zaslíbení 
vzbudil lidu Izraelskému Spasitele Ježíše,

1 KORINTSKÝM 1:30 Vy pak jste z 
něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest 
nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i 
posvěcení, i #vykoupení,

ZJEVENÍ JANOVO 4:5 A z toho trůnu 
pocházelo blýskání, a hromobití, a hlasové. 
A sedm lamp ohnivých hořících před 
trůnem, jenž jsou sedm Duchů Božích.

ZJEVENÍ JANOVO 5:6 I viděl jsem, a aj, 
mezi trůnem a čtyřmi zvířaty a mezi starci 
Beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů 
a sedm očí, jenž jsou sedm Duchů Božích, 
poslaných na všecku zemi.

Viz také: Izaiáš 42:1; Izaiáš 59:21; Izaiáš 61:1; Matouš 12:25; 
Matouš 13:54; Lukáš 2:40,52; Lukáš 3:21,22; Jan 1:32,33; 

Efezským 1:17,18; 2 Timoteovi 1:7; Zjevení Janovo 3:1.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 11:4 Ale souditi bude chudé 
podlé spravedlnosti, a v pravosti trestati 
tiché v zemi. Bíti zajisté bude zemi holí 
úst svých, a duchem rtů svých zabije 
bezbožného.

5 Nebo spravedlnost bude pasem bedr 
jeho, a pravda přepásaním ledví jeho.

JEREMIÁŠ 23:5 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, 
v nichž vzbudím Davidovi výstřelek 
spravedlivý, i kralovati bude král, a šťastně 
se jemu povede; soud zajisté a spravedlnost 
na zemi konati bude.

6 Za dnů jeho spasen bude Juda, a Izrael 
bydliti bude bezpečně, a toť jest jméno 
jeho, kterýmž ho nazývati bude: Hospodin 
spravedlnost naše.

2 KORINTSKÝM 6:7 V slovu pravdy, 
v moci Boží, skrze odění spravedlnosti, 
napravo i nalevo,

EFEZSKÝM 6:14 Stůjtež tedy, majíce 
podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni 
jsouce v pancíř spravedlnosti,

2 TESALONICKÝM 2:8 A tehdážť zjeven 
bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije 
duchem úst svých a zkazí zjevením jasné 
přítomnosti své,

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
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otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

ZJEVENÍ JANOVO 19:15 A z úst jeho 
vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky 
národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

ZJEVENÍ JANOVO 20:11 I viděl jsem trůn 
veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož 
tváří utekla země i nebe, a místo jim není 
nalezeno.

12 I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před 
obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A 
jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy 
života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž 
psáno bylo v knihách, totiž podle skutků 
svých.

Viz také: #1; #2; #5; 1 Petrův 4:1; Zjevení Janovo 1:13.

H03 Příchod království Mesiáše.
H10 Proroctví věčného Království míru.
     
IZAIÁŠ 11:6 I bude bydliti vlk s 

beránkem a pardus s kozlátkem ležeti; 
tolikéž tele a lvíče i krmný dobytek 
spolu budou, a malé pacholátko je 
povede.

7 Také i kráva a nedvědice spolu pásti se 
budou, a plod jejich spolu ležeti, lev pak 
jako vůl plevy jísti bude.

8 A lítý had nad děrou pohrávati bude s 
dítětem prsí požívajícím, a to, kteréž 
ostaveno jest, směle sáhne rukou svou 
do díry bazališkovy.

9 Neuškodí, aniž zahubí na vší mé hoře 
svaté; nebo země naplněna bude 
známostí Hospodina, tak jako vodami 
moře naplněno jest.

HABAKUK 2:14 Nebo naplněna bude země 
známostí slávy Hospodinovy, jako vody 
naplňují moře.

ZACHARIÁŠ 14:8 Stane se také v 
ten den, že vycházeti budou vody živé z 
Jeruzaléma, díl jich k moři východnímu, a 
díl jich k moři nejdalšímu. V létě i v zimě 
bude.

9 A bude Hospodin králem nade vší zemí; 
v ten den bude Hospodin jediný, a jméno 
jeho jedno.

MATOUŠ 5:44 Ale jáť vám pravím: Milujte 
nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás 
proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás, a 
modlte se za nepřátely a protivníky vaše,

45 Abyste byli synové Otce vašeho, jenž jest v 
nebesích; ješto slunci svému velí vzchoditi 
na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé 
i na nespravedlivé.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:44 Všickni 
pak věřící byli pospolu, a měli všecky věci 
obecné.

45 A prodávali vladařství a statky, a dělili mezi 
všecky, jakž komu potřebí bylo.

46 A na každý den trvajíce jednomyslně 
v chrámě, a lámajíce po domích chléb, 
přijímali pokrm s potěšením a sprostností 
srdce,

47 Chválíce Boha a milost majíce u všeho lidu. 
Pán pak přidával církvi na každý den těch, 
kteříž by spaseni byli.
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ŘÍMANŮM 14:17 Království zajisté Boží není 
pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a 
radost v Duchu svatém.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #5; #6; #7; Jób 5:23; 1 Korintským 6:9-11; 1 
Tesalonickým 5:15; Zjevení Janovo 5:9,10; Zjevení Janovo 

20:2-6.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
     
IZAIÁŠ 11:10 A budeť v ten den, že na 

kořen Izai, kterýž stane za korouhev 
národům, pohané pilně ptáti se budou; 
nebo odpočívání jeho bude slavné.

11 I bude v ten den, že přičiní Pán po druhé 
ruky své, aby shledal ostatky lidu svého, 
což jich zanecháno bude od Assura, 
a od Egypta, a od Patros, a od Chus, a 
od Elam, a od Sinear, a od Emat, a od 
ostrovů mořských.

12 A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a 
sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené 
Judovy shromáždí ode čtyř stran země.

PIESEÒ 5:10 Milý můj jest bílý a červený, 
znamenitější nežli deset tisíců jiných.

IZAIÁŠ 59:19 I budou se báti na západ 
jména Hospodinova, a na východu slunce 
slávy jeho, když se přivalí jako řeka nepřítel, 
jejž duch Hospodinův preč zažene.

JAN 11:51 Toho pak neřekl sám od 

sebe, ale nejvyšším knězem byv léta toho, 
prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za tento 
národ,

52 A netoliko za tento národ, ale také, aby syny 
Boží rozptýlené shromáždil v jedno.

ŘÍMANŮM 11:15 Nebo kdyžť zavržení jich jest 
smíření světa, co pak bude zase jich přijetí, 
než život z mrtvých?

ŘÍMANŮM 11:22 A protož viz dobrotivost i 
zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž padli, 
zuřivost, ale k tobě dobrotivost, ač budeš-li 
trvati v dobrotě. Sic jinak i ty vyťat budeš.

23 Ano i oni, jestliže nezůstanou v nevěře, zase 
vštípeni budou. Mocenť jest zajisté Bůh 
zase vštípiti je.

24 Nebo poněvadž ty vyťat jsi z přirozené 
plané olivy a proti přirození vštípen jsi v 
dobrou olivu, čím více pak ti, kteříž podle 
přirození jsou z dobré olivy, vštípeni budou 
v svou vlastní olivu.

25 Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli 
tohoto tajemství, (abyste nebyli sami u 
sebe moudří,) že zatvrdilost tato zčástky 
přihodila se Izraelovi, dokudž by nevešla 
plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

ŘÍMANŮM 15:9 A aby pohané z 
milosrdenství slavili Boha, jakož psáno jest: 
Protož vyznávati tebe budu mezi pohany, a 
jménu tvému plésati budu.

10 A opět dí: Veselte se pohané s lidem jeho.
11 A opět: Chvalte Hospodina všickni 

národové, a velebtež ho všickni lidé.
12 A opět Izaiáš dí: Budeť kořen Jesse, a ten, 

jenž povstane, panovati nad pohany; v němť 
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pohané doufati budou.

2 KORINTSKÝM 3:16 Než jakž by se 
obrátilo ku Pánu, odňato bude zástření.

ŽIDŮM 4:9 A protož zůstáváť svátek 
lidu Božímu.

ZJEVENÍ JANOVO 5:9 A zpívali píseň 
novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a 
otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a 
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého 
pokolení a jazyku a lidu i národu.

10 A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, 
a budeme kralovati na zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 22:16 Já Ježíš poslal jsem 
anděla svého, aby vám svědčil o těchto 
věcech v církvích. Já jsem kořen a rod 
Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Mesiáš šíří slávu Boží.
E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 12:1 I díš v ten den: Oslavovati 
tě budu, Hospodine, proto že byv 
hněviv na mne, odvrátil jsi prchlivost 
svou, a utěšil jsi mne.

2 Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, 
a nebudu se strašiti; nebo síla má a 
píseň a spasení mé jest Bůh Hospodin.

3 I budete vážiti vody s radostí z studnic 
toho spasení,

4 A řeknete v ten den: Oslavujte 
Hospodina, vzývejte jméno jeho, 
známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, 

připomínejte, že vyvýšené jest jméno 
jeho.

5 Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké 
věci učinil; a to známé buď po vší zemi.

6 Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně 
Sionská, nebo veliký jest u prostřed tebe 
Svatý Izraelský.

ŽALMY 132:13 Neboť jest vyvolil Hospodin 
Sion, oblíbil jej sobě za svůj příbytek, řka:

14 Toť bude obydlí mé až na věky, tuť přebývati 
budu, nebo jsem sobě to oblíbil.

IZAIÁŠ 66:13 Jako ten, kteréhož matka 
jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v 
Jeruzalémě potěšováni budete.

JEREMIÁŠ 23:6 Za dnů jeho spasen bude 
Juda, a Izrael bydliti bude bezpečně, a toť 
jest jméno jeho, kterýmž ho nazývati bude: 
Hospodin spravedlnost naše.

SOFONIÁŠ 3:15 Že odjal Hospodin soudy 
tvé, odklidil nepřítele tvého. Král Izraelský 
Hospodin jest u prostřed tebe, nebudeš se 
báti více zlého.

16 V ten den bude řečeno Jeruzalému: Neboj 
se, a Sionu: Nechť nemdlejí ruce tvé.

17 Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný 
zachová tě, radovati se bude z tebe velice, 
přestane na milování svém tebe, plésati 
bude nad tebou s prozpěvováním, řka:

ZACHARIÁŠ 2:5 A já budu, praví Hospodin, 
jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u 
prostřed něho.

JAN 4:14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž 
já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda 
ta, kterouž já dám jemu, bude v něm 
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studnicí vody prýštící se k životu věčnému.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, řeky z 
života jeho poplynou vody živé.

39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli 
přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

ZJEVENÍ JANOVO 7:17 Nebo Beránek, 
kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, 
a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře 
Bůh všelikou slzu s očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 21:6 I dí mi: Již se stalo. 
Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť 
žíznivému dám z studnice vody živé darmo.

ZJEVENÍ JANOVO 22:1 I ukázal mi potok 
čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

ZJEVENÍ JANOVO 22:17 A Duch i nevěsta 
řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož 
žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života 
darmo.

Viz také: #1; #2; #3; #4.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 14:1 Nebo slituje se Hospodin 
nad Jákobem, a vyvolí zase Izraele, a dá 
jim odpočinutí v zemi jejich; a připojí se 
k nim cizozemec, a přídržeti se budou 
domu Jákobova.

2 Nebo pojmou ty národy, a přivedou je 
k místu svému, i uvedou je v dědictví 
dům Izraelský v zemi Hospodinově, za 
služebníky a za děvky; a jímati budou ty, 
kteříž je zjímali, a panovati budou nad 
násilníky svými.

3 I staneť se v ten den, v němž tobě 
odpočinutí dá Hospodin od těžkosti 
tvé a strachu tvého, a od poroby těžké, v 
kterouž jsi byl podroben,

ŽALMY 102:14 Ty povstana, smiluješ se nad 
Sionem, nebo čas jest učiniti milost jemu, a 
čas uložený přišel.

IZAIÁŠ 61:5 Nebo postaví se cizozemci, a 
pásti budou stáda vaše, a synové cizozemců 
oráči vaši a vinaři vaši budou.

EZECHIEL 28:24 A tak nebude více míti 
dům Izraelský trnu urážejícího a bodláku 
bodoucího ze všech okolních pohrdajících 
jimi, a zvědí, že já jsem Panovník Hospodin.

ZACHARIÁŠ 1:17 Ještě volej a rci: Takto praví 
Hospodin zástupů: Ještěť se rozsadí města 
má pro hojnost dobrého; neboť utěší ještě 
Hospodin Sion, a vyvolí ještě Jeruzalém.

LUKÁŠ 1:72 Aby učinil milosrdenství s 
otci našimi, a rozpomenul se na smlouvu 
svou svatou,
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73 Na přísahu, kterouž jest přisáhl 
Abrahamovi, otci našemu, že jistě nám to 
dá,

74 Abychom bez strachu, z ruky nepřátel 
našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,

LUKÁŠ 2:32 Světlo k zjevení národům a 
slávu lidu tvého Izraelského.

ŘÍMANŮM 15:27 Takť sobě to oblíbili, a 
také povinni jsou jim to. Nebo poněvadž 
duchovních věcí jejich byli účastni pohané, 
povinniť jsou jim také sloužiti tělesnými.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #2; #3; #4; Izaiáš 14:4-18; Skutky Apoštolů 15:14-17; 
Efezským 2:12-19.

A03 Mesiáš je potomkem Davidovým.
E09 Počestnost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 16:5 A upevněn bude 
milosrdenstvím trůn, a seděti bude na 
něm stále v stánku Davidovu ten, kterýž 
by soudil a vyhledával soudu a pospíchal 
k spravedlnosti.

LUKÁŠ 1:33 A kralovati bude v domě 
Jákobově na věky, a království jeho nebude 
konce.

LUKÁŠ 1:69 A vyzdvihl nám roh spasení 

v domu Davida, služebníka svého,
70 Jakož mluvil skrze ústa proroků svých 

svatých, kteříž byli od věků,

JAN 12:48 Kdož mnou pohrdá a 
nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. 
Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi 
budou v nejposlednější den.

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:16 Potom se 
navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův, 
kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho zase 
vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

Viz také: #1; Žalmy 89:15.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 17:7 V ten den patřiti bude 
člověk k Učiniteli svému, a oči jeho k 
Svatému Izraelskému hleděti budou.

IZAIÁŠ 10:20 I stane se v ten den, 
nebudou více ostatkové Izraelští a pozůstalí 
z domu Jákobova zpoléhati na toho, kdož 
je tepe, ale zpoléhati budou na Hospodina, 
Svatého Izraelského v pravdě.

21 Ostatkové obrátí se, ostatkové Jákobovi k 
Bohu silnému, reku udatnému.

22 Nebo byť bylo lidu tvého, Izraeli, jako 
písku mořského, ostatkové jeho obrátí se. 
Pohubení uložené rozhojní spravedlnost.

HOZEÁŠ 3:5 Potom pak obrátí se synové 
Izraelští, a hledati budou Hospodina Boha 
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svého i Davida krále svého; a předěšeni 
jsouce, poběhnou k Hospodinu a k dobrotě 
jeho v posledních časích.

MICHEÁŠ 7:7 Protož já na Hospodina 
vyhlédati budu, očekávati budu na Boha 
spasení svého, vyslyšíť mne Bůh můj.

8 Neraduj se ze mne, nepřítelkyně má. 
Upadla-liť jsem, povstanu; sedím-liť v 
temnostech, svítí mi Hospodin.

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:16 Potom se 
navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův, 
kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho zase 
vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

1 JANŮV 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží 
jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. 
Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu 
budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž 
jest.

ZJEVENÍ JANOVO 1:7 Aj, béře se s oblaky, 
a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; 
a budou plakati pro něj všecka pokolení 
země, jistě, Amen.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
 
IZAIÁŠ 19:23 V ten den bude silnice 

z Egypta do Assyrie, i budou choditi 
Assyrští do Egypta, a Egyptští do 
Assyrie, a sloužiti budou Egyptští s 
Assyrskými Hospodinu.

24 V ten den bude Izrael Egyptským a 
Assyrským jako třetí z nich, i budou 
požehnaní u prostřed země.

25 Nebo požehná jim Hospodin zástupů, 
řka: Požehnaný lid můj Egyptský, a dílo 
rukou mých Assur, i dědictví mé Izrael.

IZAIÁŠ 66:12 Nebo takto praví Hospodin: 
Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a 
jako potok rozvodnilý slávu národů. I 
budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně 
rozkošně chováni budete.

ZACHARIÁŠ 2:11 I připojí se národové mnozí 
k Hospodinu v ten den, a budou mým 
lidem, a budu bydliti u prostřed tebe, i zvíš, 
že Hospodin zástupů poslal mne k tobě.

ZACHARIÁŠ 10:11 Protož pro těsnost 
přejde přes moře, a prorazí na moři vlnobití, 
i vyschnou všecky hlubiny řeky, budeť 
snížena i pýcha Assyrie, a berla Egypta 
odjata bude.

ZACHARIÁŠ 14:18 A jestliže čeled 
Egyptská nevstoupí, ani přijde, jakkoli 
na ně nepršívá, přijde však táž rána, 
kterouž raní Hospodin národy, kteříž by 
nepřicházeli k slavení slavnosti stánků.

LUKÁŠ 2:32 Světlo k zjevení národům a 
slávu lidu tvého Izraelského.

ŘÍMANŮM 3:29 Zdaliž jest toliko Bůh Židů? 
Zdali také není i pohanů? Ba, jistě i pohanů,

ŘÍMANŮM 9:24 Kterýchžto i povolal, totiž 
nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů,

25 Jakož i skrze Ozé dí: Nazovu nelid můj 
lidem mým, a nemilou nazovu milou.
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ŘÍMANŮM 10:11 Nebo dí Písmo: Všeliký, 
kdož věří v něj, nebude zahanben.

12 Neníť zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; 
nebo tentýž Pán všech, bohatý jest ke všem 
vzývajícím jej.

13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno 
Páně, spasen bude.

EFEZSKÝM 2:18 Neboť skrze něho obojí 
máme přístup v jednom Duchu k Otci.

19 Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale 
spoluměšťané svatých a domácí Boží,

20 Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, 
kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám 
Ježíš Kristus,

21 Na němžto všecko stavení příslušně 
vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;

22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v 
příbytek Boží, v Duchu svatém.

Viz také: #1; #4; #5; 5. Mojžišova 32:43; Izaiáš 19:16-22; Izaiáš 
49:6; Římanům 15:9; Efezským 3:6-8; 1 Petrův 2:10.

B07 Všemohoucnost Mesiáše.

IZAIÁŠ 22:22 A vložím klíč domu 
Davidova na rameno jeho. Když otevře, 
žádný nezavře, a když zavře, žádný 
neotevře.

MATOUŠ 16:18 I jáť pravím tobě, že jsi ty 
Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a 
brány pekelné nepřemohou jí.

19 A tobě dám klíče království nebeského. A 
což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno 
i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, 
budeť rozvázáno i na nebi.

MATOUŠ 18:18 Amen pravím vám: Cožkoli 

svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a 
cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno 
i na nebi.

19 Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás 
svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž 
by koli prosili, staneť se jim od Otce mého 
nebeského.

ZJEVENÍ JANOVO 1:18 A živý, ješto jsem 
byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. 
Amen. A mám klíče pekla i smrti.

ZJEVENÍ JANOVO 3:7 Andělu pak 
Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý 
a pravý, jenž má klíč Davidův, kterýžto 
otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak 
neotvírá:

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 24:13 Nebo tak bude u prostřed 
země, u prostřed národů, jako očesání 
olivy, jako paběrkování, když se dokoná 
vinobraní.

14 Tiť pozdvihnou hlasu svého, 
prozpěvovati budou v důstojnosti 
Hospodinově, prokřikovati budou i při 
moři.

15 Protož v údolích oslavujte Hospodina, 
na ostrovích mořských jméno 
Hospodina Boha Izraelského.

16 Od končin země slyšíme písničky o 
slávě spravedlivého. Ale já řekl jsem: 
Zchuravěl jsem, zchuravěl jsem. Ach, na 
mé hoře, že nešlechetní nešlechetnost 
provodí, nešlechetnost, pravím, že tak 
nestydatě páší.
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IZAIÁŠ 12:5 Žalmy zpívejte Hospodinu, 
nebo veliké věci učinil; a to známé buď po 
vší zemi.

6 Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně Sionská, 
nebo veliký jest u prostřed tebe Svatý 
Izraelský.

IZAIÁŠ 42:10 Zpívejte Hospodinu píseň 
novou, chvála jeho jest od končin země, 
kteříž se plavíte po moři, i všecko, což v 
něm jest, ostrovové i obyvatelé jejich.

11 Pozdvihněte hlasu pustiny i města její, i vsi, 
v nichž bydlí Cedar, prokřikujte obyvatelé 
skal, s vrchu hor volejte.

12 Vzdejte slávu Hospodinu, a chválu jeho na 
ostrovích zvěstujte.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:47 Neboť 
jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil 
jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl 
spasení až do končin země.

1 PETRŮV 1:7 Aby zkušení víry vaší, kteráž 
jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, 
avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám 
k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše 
Krista.

1 PETRŮV 4:12 Nejmilejší, nebudiž vám 
divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení 
vás, jako by se vám něco nového přihodilo.

13 Ale z toho, že jste účastni utrpení 
Kristových, radujte se, abyste i při zjevení 
slávy jeho radovali se s veselím.

14 Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, 
blahoslavení jste. Nebo Duch ten slávy a 
Boží na vás odpočívá, kterémužto z strany 
jich zajisté rouhání se děje, ale z strany vaší 
oslavován bývá.

ZJEVENÍ JANOVO 15:2 A viděl jsem jako 
moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž 
zvítězili nad šelmou a obrazem jejím a nad 
charakterem jejím i nad počtem jména 
jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, 
majíce harfy Boží,

3 A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, 
a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní 
jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, 
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi 
všech svatých.

4 Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval 
jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všickni 
zajisté národové přijdou a klaněti se budou 
před obličejem tvým; nebo soudové tvoji 
zjeveni jsou.

Viz také: #1; #2; #3; #4.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 24:18 I stane se, že kdož uteče 
před pověstí strachu, upadne do jámy, 
a kdož vyleze z jámy, v osídle uvázne; 
nebo průduchové s výsosti otevříni 
budou, a zatřesou se základové země.

19 Velmi se rozstoupí země, velice se 
rozpadne země, náramně pohybovati se 
bude země.

20 Motaje, motati se bude země jako opilý, 
a přenešena bude jako chaloupka; nebo 
těžce na ni dolehne nepravost její, i 
padne tak, že nepovstane více.

21 I stane se v ten den, navštíví Hospodin 
vojsko vysoké na výsosti, též i krále 
zemské na zemi.

22 Kteřížto shromážděni budou, tak jako 
shromažďováni bývají vězňové do 
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žaláře, a zavříni budou u vězení; po 
mnohých, pravím, dnech navštíveni 
budou.

23 I zahanbí se měsíc, a zastydí slunce, 
když kralovati bude Hospodin zástupů 
na hoře Sion, a v Jeruzalémě, a před 
starci svými slavně.

ZACHARIÁŠ 14:4 I stanou nohy jeho 
v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest 
naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí 
se hora Olivetská napoly k východu a k 
západu údolím velmi velikým, a odstoupí 
díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne.

MATOUŠ 24:29 A hned po soužení, kteréž 
bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc 
nedá světla svého a hvězdy budou padati s 
nebe a moci nebeské budou se pohybovati.

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

23 K veřejnému shromáždění a k církvi 
prvorozených, kteříž zapsáni jsou v 
nebesích, a k Bohu soudci všech, a k 
duchům spravedlivých dokonalých,

24 A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, 
a ku pokropení krví, lépe mluvící nežli 
Abelova.

ZJEVENÍ JANOVO 6:12 I pohleděl jsem, 
když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení 
veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé 
jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako 
krev.

ZJEVENÍ JANOVO 6:14 A nebe se schovalo 
jako knihy zavřené, a všeliká hora i 

ostrovové z místa svého pohnuli se.
15 A králové země, i knížata, i bohatí, a 

úředníci, a mocní, i každý služebník, i 
všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v 
skalí hor,

16 A řekli horám a skalí: Padněte na nás a 
skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na 
trůnu, a před hněvem Beránka.

17 Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo 
bude moci ostáti?

Viz také: #1; #2; #5; #6; Žalmy 149:6-9; Izaiáš 4:1,2; Izaiáš 5:30; 
Izaiáš 13:9-11; Marek 13:24-37; Lukáš 21:25-36; Zjevení Janovo 

18:9.

D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
E11 Mesiáš se stane dárcem věčného  života.
H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.

IZAIÁŠ 25:6 I učiní Hospodin zástupů 
všechněm národům na hoře této hody 
z věcí tučných, hody z vína vystálého, z 
věcí tučných, mozk v sobě majících, z 
vína vystálého a učištěného.

7 A zkazí na hoře této zastření, kteréž 
zastírá všecky lidi, a přikrytí, jímž 
přikryti jsou všickni národové.

8 Sehltí i smrt u vítězství, a setře 
Panovník Hospodin slzu s všeliké tváři, 
a pohanění lidu svého odejme ze vší 
země; (nebo Hospodin mluvil).

9 Pročež řekne v ten den: Aj, Bůh náš 
tento jest, očekávaliť jsme na něj, a 
vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, 
jehož jsme očekávali; plésati a veseliti 
se budeme v spasení jeho.

10 Nebo odpočine ruka Hospodinova na 
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hoře této, a mlácen bude Moáb na místě 
svém, jako vymlacována bývá pleva do 
hnoje.

11 A roztáhneť ruce své u prostřed něho, 
jako roztahuje ten, kterýž plyne k 
plování, a poníží pýchy jeho rameny 
rukou svých.

12 A tak pevnost i výsost zdí tvých sehne, 
poníží a srazí na zem až do prachu.

JEREMIÁŠ 33:10 Takto praví Hospodin: 
Na tomto místě, o kterémž vy říkáte: 
Popléněno jest, tak že není ani člověka 
ani žádného hovada v městech Judských 
a na ulicích Jeruzalémských zpustlých, 
tak že není žádného člověka, ani žádného 
obyvatele, ani žádného hovada,

11 Ještěť bude slýchán hlas radosti a hlas 
veselé, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas 
řkoucích: Oslavujte Hospodina zástupů, 
nebo dobrý jest Hospodin, nebo na věky 
milosrdenství jeho, a obětujících díkčinění 
v domě Hospodinově, když zase přivedu 
zajaté země této jako na počátku, praví 
Hospodin.

MATOUŠ 8:11 Pravím pak vám, žeť přijdou 
mnozí od východu i od západu, a stoliti 
budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem 
v království nebeském,

MATOUŠ 26:29 Ale pravímť vám, žeť 
nebudu píti již více z tohoto plodu vinného 
kořene, až do onoho dne, když jej píti budu 
s vámi nový v království Otce mého.

MATOUŠ 28:5 I odpověděv anděl, řekl 
ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše 
ukřižovaného hledáte.

6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož 

předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež 
ležel Pán.

1 KORINTSKÝM 15:26 Nejposlednější pak 
nepřítel zahlazen bude smrt.

1 KORINTSKÝM 15:54 A když porušitelné 
toto tělo obleče neporušitelnost, a smrtelné 
toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní 
řeč, kteráž napsána jest: Pohlcena jest smrt 
v vítězství.

55 Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó 
peklo, vítězství tvé?

56 Osten pak smrti jestiť hřích, a moc hřícha 
jest Zákon.

57 Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství 
skrze Pána našeho Jezukrista.

2 KORINTSKÝM 3:13 A ne jako Mojžíš, 
kterýž kladl zástření na tvář svou, aby 
nepatřili synové Izraelští k cíli té věci 
pomíjející.

14 Ale ztupeni jsou smyslové jejich. Nebo až 
do dnešního dne to zastření v čítání Starého 
Zákona zůstává neodkryté; nebo skrze 
Krista toliko se odnímá.

15 Protož až do dnešního dne, když se čtou 
knihy Mojžíšovy, zastření jest položeno na 
jejich srdci.

16 Než jakž by se obrátilo ku Pánu, odňato 
bude zástření.

17 Nebo Pán Duch jest, a kdež jest Duch Páně, 
tuť i svoboda.

18 My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně 
jakožto v zrcadle spatřujíce, v týž obraz 
proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto 
od Ducha Páně.

2 TIMOTEOVI 1:10 Nyní pak teprv 
zjevené skrze příští Spasitele našeho 
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Jezukrista, kterýž zahladil smrt, život pak 
na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze 
evangelium,

ŽIDŮM 2:14 Poněvadž tedy dítky 
účastnost mají těla a krve, i on též podobně 
účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil 
toho, kterýž má vládařství smrti, to jest 
ďábla,

15 A abyvysvobodil ty, kteřížto bázní smrti po 
všecken čas života svéhopodrobeni byli v 
službu.

ZJEVENÍ JANOVO 7:15 Protož jsou před 
trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí 
v chrámě jeho; a ten, jenž sedí na trůnu, 
přebývati bude s nimi.

16 Nebudouť lačněti ani žízniti více, a nebude 
bíti na ně slunce, ani žádné horko.

17 Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed 
trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým 
studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s 
očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 19:7 Radujme se, a 
veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť 
jest přišla svadba Beránkova, a manželka 
jeho připravila se.

8 A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a 
stkvoucí, a ten kment jsouť ospravedlňování 
svatých.

9 I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteříž jsou k 
večeři svadby Beránkovy povoláni. A řekl 
mi: Tatoť slova Boží jsou pravá.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

4 A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a 
smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, 
ani bolesti nebude více; nebo první věci 
pominuly.

Viz také: #1; #2; #5; Izaiáš 61:10,11; Jeremiáš 25:10; Joel 2:16; 
Matouš 22:1-14; Matouš 25:1-13; Matouš 27:51,52; Jan 3:29; 

Jan 11:25,26; Efezským 3:5,6; Židům 12:22-26; Zjevení Janovo 
1:7,17,18; Zjevení Janovo 20:14.

H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 26:1 V ten den zpívána bude 
píseň tato v zemi Judské: Město máme 
pevné, sám Bůh spasením obdařil zdi a 
valy jeho.

2 Otevřete brány, ať vejde národ 
spravedlivý, ostříhající všeliké pravdy.

3 Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v 
pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá.

4 Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo 
v Hospodinu, v Hospodinu jest skála 
věčná.

IZAIÁŠ 9:5 Nebo dítě narodilo se nám, 
syn dán jest nám, i bude knížetství na 
rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: 
Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

6 K rozmnožování pak toho knížetství a 
pokoje, jemuž nebude konce, sedne na 
stolici Davidově, a na království jeho, 
až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v 
spravedlnosti, od tohoto času až na věky. 
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

IZAIÁŠ 57:19 Stvořím ovoce rtů, hojný 
pokoj, dalekému jako blízkému, praví 
Hospodin, a tak uzdravím jej.

20 Bezbožní pak budou jako moře zbouřené, 
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když se spokojiti nemůže, a jehož vody 
vymítají nečistotu a bláto.

21 Nemajíť žádného pokoje, praví Bůh můj, 
bezbožní.

JAN 14:27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám 
vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:47 Chválíce 
Boha a milost majíce u všeho lidu. Pán pak 
přidával církvi na každý den těch, kteříž by 
spaseni byli.

ŘÍMANŮM 5:1 Ospravedlněni tedy jsouce 
z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána 
našeho Jezukrista,

EFEZSKÝM 2:14 Nebo onť jest pokoj náš, 
kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu 
dělící na různo,

15 A nepřátelství, totiž Zákon přikázání, 
záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze 
tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v 
jednoho nového člověka, tak čině pokoj,

16 A v mír uvodě oboje v jednom těle Bohu 
skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.

Viz také: #1; #2; #4; #7; 5. Mojžišova 32:4,15; 1. Samuelova 
2:2; Žalmy 18:2; Žalmy 106:5; Izaiáš 50:10; Jeremiáš 17:7,8; 

Filipským 4:7; 1 Petrův 2:9.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

IZAIÁŠ 26:19 Oživouť mrtví tvoji, 
těla mrtvá má vstanou. Prociťte a 
prozpěvujte, obyvatelé prachu. Nebo 
rosa tvá jako rosa na bylinách, ale 
bezbožné k zemi zporážíš.

20 Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a 

zavři dvéře své za sebou; schovej se na 
maličkou chvilku, dokudž nepřejde 
hněv.

21 Nebo aj, Hospodin béře se z místa 
svého, aby navštívil nepravost na 
obyvatelích země, a odkryje země 
zbité své, a nebude přikrývati více 
zmordovaných svých.

ŽALMY 71:20 Kterýž ač jsi mi dal okusiti 
úzkostí velikých a hrozných, však zase k 
životu navrátíš mne, a z propastí země zase 
mne vyzdvihneš.

IZAIÁŠ 25:8 Sehltí i smrt u vítězství, 
a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké 
tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší 
země; (nebo Hospodin mluvil).

DANIEL 12:2 Tuť mnozí z těch, kteříž 
spí v prachu země, procítí, jedni k životu 
věčnému, druzí pak ku pohanění a ku 
potupě věčné.

JAN 5:28 Nedivtež se tomu; neboť přijde 
hodina, v kteroužto všickni, kteříž v hrobích 
jsou, uslyší hlas jeho.

29 A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na 
vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, 
na vzkříšení soudu.

JAN 11:25 Řekl jí Ježíš: Já jsem 
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i 
umřel, živ bude.

26 A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, 
neumřeť na věky. Věříš-li tomu?

SKUTKY APOŠTOLŮ 24:15 Maje 
naději v Bohu, že bude, jehož i oni čekají, 
vzkříšení z mrtvých, i spravedlivých i 
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nespravedlivých.

1 TESALONICKÝM 4:14 Nebo jakož věříme, 
že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, takť Bůh 
i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s 
ním.

15 Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že 
my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu 
Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli.

ZJEVENÍ JANOVO 20:5 Jiní pak mrtví 
neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A 
toť jest první vzkříšení.

6 Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním 
vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá 
moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a 
kralovati s ním budou tisíc let.

ZJEVENÍ JANOVO 20:12 I viděl jsem mrtvé, 
malé i veliké, stojící před obličejem Božím, 
a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také 
jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni 
jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v 
knihách, totiž podle skutků svých.

13 A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, 
tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich 
byli, i souzeni jsou jeden každý podle 
skutků svých.

Viz také: #5; #6; Ezechiel 37:1-14.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 27:1 V ten den navštíví 
Hospodin mečem svým přísným, 
velikým a mocným Leviatana, hada 
dlouhého, a Leviatana, hada stočilého, a 

zabije draka, kterýž jest v moři.
2 V ten den o vinici výborné víno 

vydávající zpívejte.
3 Já Hospodin, kterýž ji ostříhám, každé 

chvilky budu ji svlažovati, a aby jí někdo 
neuškodil, v noci i ve dne ji ostříhati.

6 Vždyť na to přijde, že se vkoření Jákob, 
zkvetne a zroste Izrael, a naplní okršlek 
zemský ovocem.

12 I stane se v ten den, když pomstu 
uvoditi bude Hospodin od toku řeky 
až do potoka Egyptského, že vy, synové 
Izraelští, po jednom sebráni budete.

13 Stane se také v ten den, že troubeno 
bude trubou velikou, i přijdou, kteříž 
byli zahynuli v zemi Assyrské, a zahnáni 
byli do země Egyptské, a klaněti se 
budou Hospodinu na hoře svaté v 
Jeruzalémě.

IZAIÁŠ 4:2 V ten den bude výstřelek 
Hospodinův ušlechtilý a slavný, a plod země 
výtečný a krásný, totiž ti, kteříž zachováni 
budou z Izraele.

LUKÁŠ 3:8 Protož čiňte ovoce hodné 
pokání, a neříkejtež u sebe: Otce máme 
Abrahama. Neboť pravím vám, žeť jest 
mocen Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny 
Abrahamovi.

JAN 10:27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, 
a já je znám, a následujíť mne.

28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť 
na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.

29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade 
všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z 
ruky Otce mého.
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30 Já a Otec jedno jsme.

JAN 15:5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese 
ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete 
učiniti.

JAN 15:8 V tomť bývá oslaven Otec můj, když 
ovoce nesete hojné, a takť budete moji 
učedlníci.

JAN 15:16 Ne vy jste mne vyvolili, ale já 
jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce 
přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo, aby zač 
byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal 
vám.

ZJEVENÍ JANOVO 20:2 I chopil draka, 
hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i 
svázal jej za tisíc let.

ZJEVENÍ JANOVO 20:7 A když se vyplní 
tisíc let, propuštěn bude satanáš z žaláře 
svého.

ZJEVENÍ JANOVO 20:10 A ďábel, kterýž 
je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, 
kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť 
mučeni dnem i nocí na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 22:2 Uprostřed pak 
rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo 
života, přinášející dvanáctero ovoce, na 
každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své 
k zdraví národů.

Viz také: #1; #2; #3; Izaiáš 5:1-7; Izaiáš 26:1; Izaiáš 46:4; 
Matouš 21:28-46; Koloským 1:5,6.

E01 Povaha Mesiášovy služby.
     
IZAIÁŠ 28:15 Proto že říkáte: Učinili 

jsme smlouvu s smrtí, a s peklem 
máme srozumění, pomsta rozvodnilá, 
ač přecházeti bude, nepřijde na nás, 
jakžkoli jsme položili svod za útočiště 
své, a pod falší jsme se ukryli:

16 Z té příčiny takto praví Panovník 
Hospodin: Aj, já zakládám na Sionu 
kámen, kámen zkušený, úhelný drahý, 
základ pevný; kdo věří, nebudeť kvapiti.

ŽALMY 118:22 Kámen, kterýž zavrhli 
stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.

MATOUŠ 21:42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste 
nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli 
dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? 
Ode Pána stalo se toto, a jest divné před 
očima našima.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:11 Toť jest 
ten kámen za nic položený od vás dělníků, 
kterýž učiněn jest v hlavu úhelní.

12 A neníť v žádném jiném spasení; neboť není 
jiného jména pod nebem daného lidem, 
skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.

ŘÍMANŮM 9:31 Izrael pak následovav 
zákona spravedlnosti, k zákonu 
spravedlnosti nepřišel.

32 Proč? Nebo ne z víry, ale jako z skutků 
Zákona jí hledali. Urazili se zajisté o kámen 
urážky,

33 Jakož psáno jest: Aj, kladu na Sionu kámen 
urážky a skálu pohoršení, a každý, kdož 
uvěří v něj, nebude zahanben.

1 KORINTSKÝM 3:11 Nebo základu 
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jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, 
kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.

EFEZSKÝM 2:17 A přišed, zvěstoval pokoj 
vám, dalekým i blízkým.

18 Neboť skrze něho obojí máme přístup v 
jednom Duchu k Otci.

19 Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale 
spoluměšťané svatých a domácí Boží,

20 Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, 
kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám 
Ježíš Kristus,

21 Na němžto všecko stavení příslušně 
vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;

22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v 
příbytek Boží, v Duchu svatém.

1 PETRŮV 2:4 K kterémužto přistupujíce, 
jakožto k kameni živému, od lidí zajisté 
zavrženému, ale od Boha vyvolenému a 
drahému,

5 I vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v 
dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování 
duchovních obětí, vzácných Bohu skrze 
Jezukrista.

6 A protož praví Písmo: Aj, zakládámť na 
Sionu kámen úhelný, vybraný a drahý, 
a v kterýž kdokoli věří, nikoli nebude 
zahanben.

7 Vám tedy věřícím jest drahý, ale 
nepovolným kámen, kterýž zavrhli ti, jenž 
stavěli, tenť jest učiněn v hlavu úhelní, a 
kámen úrazu, a skála pohoršení,

8 Totiž těm, jenž se urážejí na slovu, 
nepovolní jsouce, k čemuž i odloženi jsou.

Viz také: 1. Mojžišova 49:24; Izaiáš 8:14; Hozeáš 2:18-20; 
Zachariáš 3:9; Marek 12:10; Lukáš 20:17,18.

F03 Mesiáš bude zapřen.

IZAIÁŠ 29:10 Nebo naplnil vás 
Hospodin duchem chropotu, a zavřel 
oči vaše; proroků i knížat vašich 
nejopatrnějších oči zastřel.

13 Nebo praví Pán: Proto že lid tento 
přibližuje se ústy svými, a rty svými ctí 
mne, srdce pak své vzdaluje a bázeň 
jejich, již se mne bojí, jest z přikázaní 
lidských pošlá:

14 Z té příčiny, aj, já také divně zajdu s 
lidem tímto, divně, pravím, a zázračně. 
I zahyne moudrost moudrých jeho, a 
opatrnost opatrných jeho vymizí.

ŽALMY 69:23 Budiž jim stůl jejich před 
nimi za osídlo, a pokojný způsob jejich 
místo síti.

EZECHIEL 33:32 A aj, ty jsi jim jako zpěv 
libý pěkného zvuku a dobře vznějící. Slyšíť 
zajisté slova tvá, ale žádný jich nečiní.

33 Než když to přijde, (aj, přicházíť), tedy 
zvědí, že prorok byl u prostřed nich.

MATOUŠ 15:7 Pokrytci, dobře prorokoval o 
vás Izaiáš, řka:

8 Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými a 
rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode 
mne.

9 Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou 
přikázání lidská.

MAREK 4:11 I řekl jim: Vámť jest dáno, 
znáti tajemství království Božího, ale těm, 
kteříž jsou vně, v podobenství všecko se 
děje,

12 Aby hledíce, hleděli, a neuzřeli, a slyšíce, 
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slyšeli, a nesrozuměli, aby se snad 
neobrátili, a byli by jim odpuštěni hříchové.

MAREK 7:6 On pak odpověděv, řekl jim: 
Dobře o vás pokrytcích prorokoval Izaiáš, 
jakož psáno jest: Lid tento rty mne ctí, srdce 
pak jejich daleko jest ode mne.

7 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení, kterážto 
nejsou než ustanovení lidská.

8 Nebo opustivše přikázání Boží, držíte 
ustanovení lidská, totiž umývání žejdlíků 
a koflíků; a jiné mnohé věci těm podobné 
činíte.

SKUTKY APOŠTOLŮ 28:26 Řka: Jdi 
k lidu tomuto a rciž jim: Sluchem slyšeti 
budete, a nesrozumíte, a hledíce hleděti 
budete, a neuzříte.

27 Nebo zhrublo srdce lidu tohoto, a ušima 
těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby snad 
neviděli očima, a ušima neslyšeli, a srdcem 
nerozuměli, a neobrátili se, abych jich 
neuzdravil.

ŘÍMANŮM 11:7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, 
toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, 
jiní pak zatvrzeni jsou,

8 (Jakož psáno jest: Dal jim Bůh ducha 
zkormoucení, oči, aby neviděli, a uši, aby 
neslyšeli,) až do dnešního dne.

9 A David dí: Budiž jim stůl jejich osidlem 
a pastmi a pohoršením i spravedlivým 
odplacením.

10 Zatmětež se oči jejich, ať nevidí, a hřbet 
jejich vždycky shýbej.

Viz také: Izaiáš 6:9,10; Izaiáš 30:10; Izaiáš 35:5; Izaiáš 44:18; 
Jeremiáš 12:2; Ezechiel 33:31; Micheáš 3:6; Matouš 15:2-6; 

Marek 7:1,2; 2 Korintským 4:4; 2 Tesalonickým 2:9-12.

E05 Zázraky konané Mesiášem.

IZAIÁŠ 29:18 I uslyší v ten den hluší 
slova knihy, a z mrákoty a tmy oči 
slepých prohlédnou.

MATOUŠ 11:5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, 
malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z 
mrtvých vstávají, chudým pak evangelium 
se zvěstuje.

MATOUŠ 13:14 A plní se na nich proroctví 
Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale 
nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale 
neuzříte.

15 Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a 
ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby 
snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli 
a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a já 
abych jich neuzdravil.

16 Ale oči vaše blahoslavené jsou, že vidí, i uši 
vaše, že slyší.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

19 A zvěstovati léto Páně vzácné.

LUKÁŠ 7:22 Odpověděv pak Ježíš, 
řekl jim: Jdouce, povězte Janovi, co jste 
viděli a slyšeli, že slepí vidí, kulhaví chodí, 
malomocní očištění přijímají, hluší slyší, 
mrtví z mrtvých vstávají, chudým se 
zvěstuje evangelium.

SKUTKY APOŠTOLŮ 26:18 Otvírati 
oči jejich, aby se obrátili od temností k 
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světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak 
hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali 
skrze víru, kteráž jest ve mne.

2 KORINTSKÝM 3:14 Ale ztupeni jsou 
smyslové jejich. Nebo až do dnešního dne 
to zastření v čítání Starého Zákona zůstává 
neodkryté; nebo skrze Krista toliko se 
odnímá.

15 Protož až do dnešního dne, když se čtou 
knihy Mojžíšovy, zastření jest položeno na 
jejich srdci.

16 Než jakž by se obrátilo ku Pánu, odňato 
bude zástření.

17 Nebo Pán Duch jest, a kdež jest Duch Páně, 
tuť i svoboda.

18 My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně 
jakožto v zrcadle spatřujíce, v týž obraz 
proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto 
od Ducha Páně.

EFEZSKÝM 1:17 Aby Bůh Pána našeho 
Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha 
moudrosti a zjevení, v poznání jeho,

18 A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, 
která by byla naděje povolání jeho a jaké 
bohatství slávy dědictví jeho v svatých,

JAKUBŮV 1:21 Protož odvrhouce všelikou 
nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí 
přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti 
duše vaše.

ZJEVENÍ JANOVO 3:18 Radím tobě, 
abys sobě koupil ode mne zlata ohněm 
zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho 
bílé abys oblečen byl, a neokazovala se 
hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž 
kollyrium, abys viděl.

Viz také: 5. Mojžišova 29:4; Žalmy 12:6; Izaiáš 29:10-12,16; 
Izaiáš 42:16-19; Marek 7:37; 2 Korintským 4:2-6; 1 Petrův 2:9.

B17 Něha a slabost Mesiáše.
B24 Král a Mesiáš šíří radost a štěstí mezi 

spravedlivé a věřící.

IZAIÁŠ 29:19 Ale tiší rozveselí se 
náramně v Hospodinu, a chudí lidé v 
Svatém Izraelském plésati budou,

3. MOJŽIŠOVA 23:40 A naberouce sobě 
dne prvního ovoce z stromů krásných, a 
ratolestí palmových, a větvoví z stromů 
hustých, a vrbí od potoku, veseliti se budete 
před Hospodinem Bohem svým za sedm 
dní.

5. MOJŽIŠOVA 16:11 I veseliti se budeš 
před Hospodinem Bohem svým, ty i syn 
tvůj i dcera tvá, služebník tvůj a děvka tvá, 
i Levíta, kterýž by byl v branách tvých, a 
příchozí, sirotek i vdova, kteříž by byli u 
prostřed tebe, na místě, kteréž by vyvolil 
Hospodin Bůh tvůj k přebývání tam jména 
svého.

ŽALMY 5:12 A ať se všickni v tě doufající 
radují, na věky ať plésají, když je zastírati 
budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují 
jméno tvé.

ŽALMY 32:11 Radujte se v Hospodinu, a 
plésejte spravedliví, a prozpěvujte všickni 
srdce upřímého.

ŽALMY 64:11 Spravedlivý pak veseliti se 
bude v Hospodinu, a v něm doufati, anobrž 
chlubiti se budou všickni, kteříž jsou 
upřímého srdce.
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ŽALMY 68:4 Spravedliví pak veselíce se, 
poskakovati budou před Bohem, a plésati 
budou radostí.

ŽALMY 107:30 I veselí se, že utichlo; a tak 
přivodí je k břehu žádostivému.

ŽALMY 118:24 Tentoť jest den, kterýž učinil 
Hospodin, a protož radujme se a veselme se 
v něm.

ŽALMY 149:2 Vesel se Izrael v tom, kterýž 
ho učinil, synové Sionští plésejte v králi 
svém.

PIESEÒ 1:4 Táhniž mne, a poběhnem 
za tebou. Uvedltě mne král do pokojů 
svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, 
a vychvalovati milosti tvé více než víno; 
upřímí milují tě.

IZAIÁŠ 9:2 Rozmnožil jsi tento národ, 
ale nezveličils veselé. A však veseliti se 
budou před tebou, tak jako se veselí ve žni, 
jako se radují, když dělí kořisti,

IZAIÁŠ 25:9 Pročež řekne v ten den: Aj, 
Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na něj, 
a vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, jehož 
jsme očekávali; plésati a veseliti se budeme 
v spasení jeho.

JEREMIÁŠ 31:12 I přijdou, a prozpěvovati 
budou na výsosti Siona, a pohrnou se k 
dobrotě Hospodinově s obilím, a s vínem, a 
s olejem, a s plodem skotů a bravů, duše pak 
jejich bude podobná zahradě svlažené, a 
nebudouť se rmoutiti více.

13 Tehdáž veseliti se bude panna s plésáním, 
a mládenci i starci spolu; obrátím zajisté 

kvílení jejich v radost, a potěším jich, a 
obveselím je po zámutku jejich.

HABAKUK 3:18 Já však v Hospodinu veseliti 
se budu, plésati budu v Bohu spasení svého.

ZACHARIÁŠ 2:10 Prozpěvuj a vesel 
se, dcero Sionská; nebo aj, já přijdu a budu 
bydliti u prostřed tebe, praví Hospodin.

MATOUŠ 5:3 Blahoslavení chudí duchem, 
nebo jejich jest království nebeské.

MATOUŠ 5:5 Blahoslavení tiší, nebo oni 
dědictví obdrží na zemi.

MATOUŠ 11:29 Vezměte jho mé na se, a učte 
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem, a naleznete odpočinutí dušem 
vašim.

LUKÁŠ 1:14 Z čehož budeš míti radost 
a veselé, a mnozí z jeho narození budou se 
radovati.

LUKÁŠ 2:10 Tedy řekl jim anděl: 
Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost 
velikou, kteráž bude všemu lidu.

JAN 3:29 Kdož má nevěstu, ženichť jest, přítel 
pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí 
raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost 
má naplněna jest.

JAN 16:22 Protož i vy zámutek máte 
nyní, ale opět uzřím vás, a radovati se bude 
srdce vaše, a radosti vaší žádný neodejme 
od vás.

JAN 20:20 A to pověděv, ukázal jim 
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ruce i bok svůj. I zradovali se učedlníci, 
vidouce Pána.

SKUTKY APOŠTOLŮ 5:41 Oni pak 
šli z toho jejich shromáždění, radujíce se, že 
jsou hodni učiněni trpěti protivenství pro 
jméno Pána Ježíše.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:48 A slyšíce 
to pohané, zradovali se a velebili slovo 
Páně; a uvěřili všickni, což jich koli bylo 
předzřízeno k životu věčnému.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:52 Učedlníci 
pak naplněni byli radostí a Duchem svatým.

FILIPSKÝM 2:17 A bychť pak i obětován byl 
pro obět a službu víře vaší, raduji se a spolu 
raduji se se všemi vámi.

18 A též i vy radujte se a spolu radujte se se 
mnou.

FILIPSKÝM 4:4 Radujte se v Pánu vždycky; 
opět pravím, radujte se.

1 TESALONICKÝM 3:9 A jakým 
děkováním z vás můžeme se odměniti Bohu 
za všecku tu radost, kterouž radujeme se 
pro vás před obličejem Boha našeho,

1 PETRŮV 4:13 Ale z toho, že jste účastni 
utrpení Kristových, radujte se, abyste i při 
zjevení slávy jeho radovali se s veselím.

1 JANŮV 1:4 A totoť píšeme vám, aby 
radost vaše byla plná.

Viz také: 4. Mojžišova 10:10; 5. Mojžišova 12:7,12,18; 5. 
Mojžišova 14:26; 5. Mojžišova 16:14; 5. Mojžišova 26:11; 5. 
Mojžišova 27:7; 1. Samuelova 2:1; 1. Královská 1:39,40; 1. 
Kronická 15:16; 2. Kronická 29:30; 2. Kronická 30:23,26; 

Nehemiáš 8:10,12,17; Nehemiáš 12:43,44; Ester 9:22; Žalmy 

2:11; Žalmy 9:3,15; Žalmy 13:6; Žalmy 14:7; Žalmy 16:9,11; 
Žalmy 28:7; Žalmy 31:8; Žalmy 32:7; Žalmy 33:1,3,21; Žalmy 

34:3; Žalmy 35:9,27; Žalmy 40:17; Žalmy 43:4; Žalmy 45:9,16; 
Žalmy 48:12; Žalmy 51:10,14,16; Žalmy 53:7; Žalmy 59:17; Žalmy 

63:6,8,12; Žalmy 66:6; Žalmy 67:5; Žalmy 69:33; Žalmy 70:5; 
Žalmy 81:2; Žalmy 89:17; Žalmy 90:14,15; Žalmy 92:5; Žalmy 
95:1; Žalmy 96:11,12; Žalmy 97:1,8,11,12; Žalmy 98:4; Žalmy 
100:2; Žalmy 104:34; Žalmy 105:3,43; Žalmy 106:5; Žalmy 

107:42; Žalmy 119:14,62,74,111; Žalmy 122:1; Žalmy 126:3; Žalmy 
149:5; Príslovia 10:28; Príslovia 15:15; Izaiáš 9:2; Izaiáš 12:3,6; 
Izaiáš 24:14; Izaiáš 30:29; Izaiáš 35:1,2,10; Izaiáš 41:16; Izaiáš 

44:23; Izaiáš 51:5,13; Izaiáš 54:1; Izaiáš 55:12; Izaiáš 56:7; 
Izaiáš 60:15; Izaiáš 61:3,7,10; Izaiáš 62:5; Izaiáš 65:18,19; Izaiáš 

66:2,10,14; Jeremiáš 15:16; Jeremiáš 33:9,11; Jeremiáš 49:25; 
Joel 2:21,23; Sofoniáš 3:14,17; Zachariáš 8:19; Zachariáš 9:9; 

Zachariáš 10:7; Matouš 2:10; Matouš 5:12; Matouš 13:44; Lukáš 
1:47,58; Lukáš 6:23; Lukáš 10:17,20; Lukáš 15:7,23,32; Lukáš 

19:6,37; Lukáš 24:41,52; Jan 4:36; Jan 8:56; Jan 14:28; Jan 15:11; 
Jan 16:20,24; Jan 17:13; Skutky Apoštolů 2:26,28,46,47; Skutky 

Apoštolů 8:8,39; Skutky Apoštolů 11:23; Skutky Apoštolů 
14:17; Skutky Apoštolů 15:3,31; Skutky Apoštolů 16:34; Skutky 
Apoštolů 20:24; Římanům 12:12,15; Římanům 14:17; Římanům 
15:10,13; 1 Korintským 12:26; 2 Korintským 1:24; 2 Korintským 

2:3; 2 Korintským 7:4; 2 Korintským 8:2; Galatským 5:22; 
Filipským 1:4,18,25; Filipským 2:2,29; Filipským 3:1; Filipským 
4:1; Koloským 1:11; 1 Tesalonickým 1:6; 1 Tesalonickým 2:20; 1 

Tesalonickým 3:9; 2 Timoteovi 1:4; Židům 10:34; 1 Petrův 1:6,8; 
Jan 1:12,4; Zjevení Janovo 14:3; Zjevení Janovo 19:7.

H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 29:22 Protož takto dí o domu 
Jákobovu Hospodin, kterýž vykoupil 
Abrahama: Nebudeť již zahanben Jákob, 
aniž více tvář jeho zbledne.

23 Nebo když uzří syny své, dílo rukou 
mých u prostřed sebe, an posvěcují 
jména mého, tedy posvěcovati budou 
Svatého Jákobova, a k bázni Boha 
Izraelského sloužiti,

24 Aby bloudící duchem nabyli 
rozumnosti, a reptáci naučili se umění.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:37 To 
slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, a 
řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což 
máme činiti, muži bratří?

EFEZSKÝM 2:10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce 
stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, 
kteréž Bůh připravil, abychom v nich 
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chodili.

1 TIMOTEOVI 1:13 Ješto jsem prve 
byl ruhač, a protivník, a ukrutník. Ale 
milosrdenství jsem došel; neb jsem to z 
neznámosti činil v nevěře.

Viz také: #1; #2; #4; Izaiáš 5:16; Izaiáš 8:13; Matouš 5:9; Lukáš 
15:17-19; Jan 6:45; 2 Korintským 4:2-6; Galatským 5:22,23; 1 

Petrův 2:9.

D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 30:18 Protoť pak shovívá 
Hospodin, milost vám čině, a protoť 
se vyvýší, aby se smiloval nad vámi; 
nebo Hospodin jest Bůh spravedlivý. 
Blahoslavení všickni, kteříž očekávají 
na něj.

19 Lid zajisté na Sionu a v Jeruzalémě 
bydliti bude. Nikoli plakati nebudeš; k 
hlasu volání tvého bude všelijak milost 
činiti s tebou. Hned jakž uslyší, ohlásíť 
se.

20 A ačkoli Pán dá vám chleba úzkosti a 
vody ssoužení, však nebudou více odjati 
tobě učitelé tvoji, ale očima svýma 
vídati budeš učitele své,

IZAIÁŠ 30:21-25 
IZAIÁŠ 30:26 Bude i světlo měsíce jako 

světlo slunce, světlo pak slunce bude 
sedmernásobní, jako světlo sedmi dnů, 
v den, v kterýž uváže Hospodin zlámání 
lidu svého, a ránu zbití jeho uzdraví.

IZAIÁŠ 30:27-28 
IZAIÁŠ 30:29 I budete zpívati, jako když 

se v noci zasvěcuje slavnost, a veseliti se 
srdečně, jako ten, kterýž jde s píšťalkou, 

bera se na horu Hospodinovu, k skále 
Izraelově,

IZAIÁŠ 30:30-33

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ŽIDŮM 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v 
kterouž vejdu s domem Izraelským po těch 
dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl 
jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu 
jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #5.

E08 Spravedlnost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 32:1 Aj, v spravedlnosti 
kralovati bude král, a knížata v soudu 
panovati budou.

2 Nebo bude muž ten jako skrýše před 
větrem, a schrana před přívalem, jako 
potokové vod na místě suchém, jako 
stín skály veliké v zemi vyprahlé.
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IZAIÁŠ 32:3,4

IZAIÁŠ 9:5 Nebo dítě narodilo se nám, 
syn dán jest nám, i bude knížetství na 
rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: 
Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

6 K rozmnožování pak toho knížetství a 
pokoje, jemuž nebude konce, sedne na 
stolici Davidově, a na království jeho, 
až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v 
spravedlnosti, od tohoto času až na věky. 
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

MATOUŠ 5:6 Blahoslavení, kteříž lačnějí 
a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni 
budou.

MATOUŠ 11:28 Pojdtež ke mně všickni, 
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

JAN 4:14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž 
já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda 
ta, kterouž já dám jemu, bude v něm 
studnicí vody prýštící se k životu věčnému.

Viz také: #1; #2; Izaiáš 7:14; Micheáš 5:3,4.

G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 32:15 Dokudž nebude vylit na 
nás duch s výsosti, a nebude obrácena 
poušť v pole úrodné, a pole úrodné za 
les počítáno.

16 I bude na poušti soud bydliti, a 
spravedlnost na poli úrodném 
přebývati.

17 A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, 
ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a 
bezpečnost až na věky.

18 Nebo bydliti bude lid můj v obydlí 
pokojném, totiž v příbytcích 
nejbezpečnějších a v odpočívání 
nejpokojnějším,

IZAIÁŠ 44:3 Nebo vyleji vody na 
žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji 
Ducha svého na símě tvé, a požehnání své 
na potomky tvé.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, řeky z 
života jeho poplynou vody živé.

39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli 
přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:17 A budeť v 
posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha 
mého na všeliké tělo, a prorokovati budou 
synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši 
vidění vídati budou, a starci vaši sny míti 
budou.

18 A zajisté na služebníky své a na služebnice 
své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a 
budou prorokovati.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:33 Protož 
pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení 
Ducha svatého od Otce, vylil to, což vy nyní 
vidíte a slyšíte.

GALATSKÝM 5:22 Ovoce pak 
Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, 

IZAIÁŠ



205

dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost.

2 KORINTSKÝM 3:8 I kterakž by tedy 
ovšem přisluhování Ducha nemělo býti 
slavné?

TITOVI 3:5 Ne z skutků spravedlnosti, 
kteréž bychom my činili, ale podle 
milosrdenství svého spasil nás, skrze 
obmytí druhého narození, a obnovení 
Ducha svatého,

6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista 
Spasitele našeho,

Viz také: #1; #2; #5; Príslovia 1:23; Žalmy 104:30; Lukáš 24:49.

B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
     
IZAIÁŠ 33:17 Krále v okrase jeho uzří 

oči tvé, spatří i zemi dalekou.
IZAIÁŠ 33:18-19
IZAIÁŠ 33:20 Patř na Sion, město 

slavností našich, oči tvé nechať hledí 
na Jeruzalém, obydlí pokojné, stánek, 
kterýž nebude přenešen, kolíkové jeho 
na věky se nepohnou, a žádný provaz 
jeho se neztrhá;

21 Proto že velikomocný Hospodin 
jest nám na místě tom řekami toků 
širokých, po němž nepůjde lodí s vesly, 
aniž bárka veliká po něm přecházeti 
bude.

22 Nebo Hospodin jest soudce náš, 
Hospodin ustanovitel práv našich, 
Hospodin král náš, onť spasí nás.

23 Oslábliť jsou provazové tvoji, aniž 

budou moci utvrditi sloupu bárky 
své, ani roztáhnouti plachty, anť již 
rozdělena bude kořist loupeže mnohé; i 
chromí rozchvátají kořist.

24 Aniž dí kdo z obyvatelů: Nemocen 
jsem. Lid osedlý v něm zproštěn bude 
nepravosti.

JEREMIÁŠ 31:33 Ale tatoť jest smlouva, 
kterouž učiním s domem Izraelským po 
těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj 
do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši 
jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým 
lidem.

MATOUŠ 17:2 A proměnil se před nimi. I 
zastkvěla se tvář jeho jako slunce, a roucho 
jeho učiněno bílé jako světlo.

MATOUŠ 21:5 Povězte dceři Sionské: Aj, 
král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, 
a na oslátku té oslice jhu podrobené.

LUKÁŠ 1:33 A kralovati bude v domě 
Jákobově na věky, a království jeho nebude 
konce.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

JAN 17:24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, 
kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby 
hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo 
jsi mne miloval před ustanovením světa.

JAN 18:37 I řekl jemu Pilát: Tedy král 
jsi ty? Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť 
jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět 
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přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, 
kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:42 A 
přikázal nám kázati lidu a svědčiti, že on 
jest ten ustanovený od Boha soudce živých i 
mrtvých.

1 KORINTSKÝM 15:24 Potom bude konec, 
když vzdá království Bohu a Otci, když 
vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou 
vrchnost i moc.

25 Nebo musíť to býti, aby on kraloval, dokudž 
nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho.

1 TIMOTEOVI 6:13 Přikazujiť tobě 
před Bohem, kterýž všecko obživuje, a 
před Kristem Ježíšem, kterýž osvědčil před 
Pontským Pilátem dobré vyznání,

14 Abys ostříhal přikázání tohoto, chovaje se 
bez poskvrny a bez úhony, až do zjevení se 
Pána našeho Ježíše Krista,

15 Kteréž časem svým ukáže ten blahoslavený 
a sám mocný, Král kralujících a Pán 
panujících,

1 JANŮV 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží 
jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. 
Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu 
budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž 
jest.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 15:3 A zpívají píseň 
Mojžíše, služebníka Božího, a píseň 

Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou 
skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, 
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi 
všech svatých.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

Viz také: #1; #2; #5; #6; #7; Žalmy 45:3; Pieseò 5:10; Izaiáš 
32:1,2; Zachariáš 9:17.

E05 Zázraky konané Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 35:1 Veseliti se budou z toho 
poušť a pustina, plésati, pravím, bude 
poušť, a zkvetne jako růže.

2 Ušlechtile zkvetne, ano i radostně 
plésati bude s prozpěvováním. 
Sláva Libánská dána jí bude, okrasa 
Karmelská a Sáronská. Tyť věci uzří 
slávu Hospodinovu, důstojnost Boha 
našeho.

3 Posilňtež rukou opuštěných, a kolena 
klesající utvrďte.

4 Rcete těm, kteříž jsou bázlivého srdce: 
Posilňte se, nebojte se. Aj, Bůh váš s 
pomstou přijde, s odplatou Bůh sám 
přijde, a spasí vás.

5 Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou 
se též i uši hluchých.

6 Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen, a 
jazyk němého prozpěvovati bude; nebo 
se vyprýští vody na poušti, a potokové 
na pustinách.

7 A obrátí se místo vyprahlé v jezero, a 
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žíznivé v prameny vod; v doupatech 
draků, v pelešech jejich tráva, třtí a sítí.

8 Bude také tam silnice a cesta, kteráž 
cestou svatou slouti bude. Nepůjde po 
ní nečistý, ale bude samých těchto; tou 
cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí.

9 Nebude tam lva, a lítá zvěř nebude 
choditi po ní, aniž tam nalezena 
bude, ale půjdou po ní ti, jenž budou 
vysvobozeni.

10 Vykoupení, pravím, Hospodinovi 
navrátí se, a přijdou na Sion s 
prozpěvováním, a veselé věčné bude 
na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, 
zámutek pak a úpění uteče od nich.

MATOUŠ 11:4 I odpovídaje Ježíš, řekl jim: 
Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte:

5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se 
čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, 
chudým pak evangelium se zvěstuje.

6 A blahoslavený jest, kdož se nehorší na 
mně.

MATOUŠ 12:22 Tedy podán jemu 
ďábelstvím posedlý, slepý a němý. I uzdravil 
jej, takže ten byv slepý a němý, i mluvil i 
viděl.

23 I divili se všickni zástupové a pravili: Není-
liž tento Syn Davidův?

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

JAN 9:39 I řekl jemu Ježíš: Na soud 
přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž 

nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli.

JAN 10:28 A jáť život věčný dávám jim, 
a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne 
z ruky mé.

29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade 
všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z 
ruky Otce mého.

30 Já a Otec jedno jsme.

JAN 14:6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, 
i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze 
mne.

ZJEVENÍ JANOVO 21:4 A setřeť Bůh 
všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více 
nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti 
nebude více; nebo první věci pominuly.

ZJEVENÍ JANOVO 22:14 Blahoslavení, 
kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli 
právo k dřevu života a aby branami vešli do 
města.

Viz také: #1; #2; #5; #7; Žalmy 146:8; Izaiáš 29:18; Izaiáš 
32:3,4; Izaiáš 42:7,16; Izaiáš 43:8; Izaiáš 44:3,4; Matouš 9:27-
33; Matouš 15:29-31; Matouš 20:30-34; Matouš 21:14; Marek 

7:32-35; Marek 8:22-25; Jan 4:14; Jan 5:2-9; Jan 7:38; Jan 9:1-7; 
Skutky Apoštolů 9:17,18; Skutky Apoštolů 14:8-10; Skutky 

Apoštolů 26:18.

C02 Je ohlášen příchod předchůdce Mesiáše.
E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 40:1 Potěšujte, potěšujte lidu 
mého, dí Bůh váš.

2 Mluvte k srdci Jeruzaléma, a ohlašujte 
jemu, že se již doplnil čas uložený jeho, 
že jest odpuštěna nepravost jeho, a že 
vzal z ruky Hospodinovy dvojnásobně 
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za všecky hříchy své.
3 Hlas volajícího: Připravtež na poušti 

cestu Hospodinovu, přímou učiňte na 
pustině stezku Boha našeho.

4 Každé údolí ať jest vyvýšeno, a všeliká 
hora i pahrbek ať jest snížen; což jest 
křivého, ať jest přímé, a místa nerovná 
ať jsou rovinou.

5 Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzří 
všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinova 
mluvila.

MATOUŠ 3:1 V těch pak dnech přišel Jan 
Křtitel, káže na poušti Judské,

2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se 
království nebeské.

3 Totoť jest zajisté ten Předchůdce 
předpověděný od Izaiáše proroka, řkoucího: 
Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu 
Páně, přímé čiňte stezky jeho.

MAREK 1:1 Počátek evangelium Ježíše 
Krista, Syna Božího;

2 Jakož psáno jest v Prorocích: Aj, já posílám 
anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví 
cestu tvou před tebou.

3 Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu 
Páně, přímé čiňte stezky jeho.

4 Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na 
odpuštění hříchů.

LUKÁŠ 1:52 Sházel mocné s stolic, a 
povýšil ponížených.

53 Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté 
pustil prázdné.

LUKÁŠ 3:2 Za nejvyššího kněze Annáše 
a Kaifáše, stalo se slovo Páně nad Janem 
synem Zachariášovým na poušti.

3 I chodil po vší krajině ležící při Jordánu a 

kázal křest pokání na odpuštění hříchů,
4 Jakož psáno jest v knihách proroctví Izaiáše 

proroka, řkoucího: Hlas volajícího na 
poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte 
stezky jeho.

5 Každé údolí bude vyplněno, a každá hora a 
pahrbek bude ponížen; i budou křivé věci 
spraveny a ostré cesty budou hladké.

6 A uzříť všeliké tělo spasení Boží.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

2 KORINTSKÝM 3:18 My pak všickni 
odkrytou tváří slávu Páně jakožto v zrcadle 
spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme 
od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.

ŽIDŮM 1:3 Kterýžto jsa blesk slávy, a 
obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem 
mocnosti své, očištění hříchů našich skrze 
sebe samého učiniv, posadil se na pravici 
velebnosti na výsostech,

ZJEVENÍ JANOVO 21:23 A to město 
nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily 
v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce 
jeho jest Beránek.

Viz také: #1; #2; #5; #7; Izaiáš 42:11-16; Izaiáš 57:15-19; 
Ezechiel 17:24; Hozeáš 2:14; Lukáš 18:14; 2 Korintským 1:4; 1 

Tesalonickým 4:15-18.

IZAIÁŠ



209

B06 Mesiáš je dobrý Pastýř.
B07 Všemohoucnost Mesiáše.
B16 Moc a síla Mesiáše.
E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 40:9 Na horu vysokou 
vystup sobě, Sione, zvěstovateli 
věcí potěšených, povyš mocně hlasu 
svého, Jeruzaléme, zvěstovateli věcí 
potěšených, povyš, aniž se boj. Rci 
městům Judským: Aj, Bůh váš.

10 Aj, Panovník Hospodin proti silnému 
přijde, a rámě jeho panovati bude nad 
ním;aj, mzda jeho s ním, a dílo jeho před 
ním.

11 Jako pastýř stádo své pásti bude, do 
náručí svého shromáždí jehňátka, 
a v klíně svém je ponese, březí pak 
poznenáhlu povede.

IZAIÁŠ 62:11 Aj, Hospodin rozkáže 
provolati až do končin země: Rcetež dceři 
Sionské: Aj, Spasitel tvůj béře se, aj, mzda 
jeho s ním, a dílo jeho před ním.

EZECHIEL 34:23 A vzbudím nad nimi pastýře 
jednoho, kterýž je pásti bude, služebníka 
svého Davida. Tenť je pásti bude, a ten bude 
jejich pastýřem.

24 Já pak Hospodin budu jejich Bohem, a 
služebník můj David knížetem u prostřed 
nich. Já Hospodin mluvil jsem.

MICHEÁŠ 4:1 Ale stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena nad 
pahrbky, i pohrnou se k ní národové.

2 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a 
vstupme na horu Hospodinovu, totiž do 

domu Boha Jákobova, a bude nás vyučovati 
cestám svým, i budeme choditi po stezkách 
jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma.

MATOUŠ 9:36 A když hleděl na zástupy, 
slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a 
rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře.

JAN 10:11 Já jsem ten pastýř dobrý. 
Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.

12 Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, 
jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, 
i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání 
ovce.

13 Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a 
nemá péče o ovce.

14 Já jsem ten dobrý pastýř, a známť ovce své, a 
znajíť mne mé.

15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a 
duši svou pokládám za ovce.

16 A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto 
ovčince. I tyť musím přivésti, a hlas můj 
slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a 
jeden pastýř.

ŘÍMANŮM 10:18 Ale pravímť: Zdaliž jsou 
neslyšeli? Anobrž po vší zemi rozšel se zvuk 
jejich a až do končin okršlku země slova 
jejich.

EFEZSKÝM 1:20 Kteréž dokázal na Kristu, 
vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici 
své na nebesích,

21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, 
i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž 
se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v 
budoucím.

22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal 
hlavu nade všecko církvi,
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23 Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve 
všech naplňujícího.

ŽIDŮM 2:14 Poněvadž tedy dítky 
účastnost mají těla a krve, i on též podobně 
účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil 
toho, kterýž má vládařství smrti, to jest 
ďábla,

15 A abyvysvobodil ty, kteřížto bázní smrti po 
všecken čas života svéhopodrobeni byli v 
službu.

1 PETRŮV 5:4 A když se ukáže kníže 
pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu 
slávy.

ZJEVENÍ JANOVO 7:17 Nebo Beránek, 
kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, 
a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře 
Bůh všelikou slzu s očí jejich.

Viz také: #1; #2; #3; Žalmy 23:1; Žalmy 78:71,72; Žalmy 80:2; 
Izaiáš 9:5,6; Izaiáš 41:27; Izaiáš 49:9,10; Izaiáš 52:7; Jan 12:13-

15; Skutky Apoštolů 2:7-11; Židům 13:20; 1 Petrův 2:25.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 41:8 Ale ty, Izraeli služebníče 
můj, ty Jákobe, kteréhož jsem vyvolil, 
símě Abrahama, přítele mého,

9 Ty, kteréhož jsem vychvátil od končin 
země, nýbrž pominuv přednějších 
jejich, povolal jsem tě, řka tobě: 
Služebník můj jsi, vyvolil jsem tě, aniž 
jsem zavrhl tebe.

10 Nebojž se, nebo jsem já s tebou; 
nestrachujž se, nebo já jsem Bůh tvůj. 

Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a 
podpírati tě budu pravicí spravedlnosti 
své.

IZAIÁŠ 41:11-13

IZAIÁŠ 41:14 Neboj se, červíčku Jákobův, 
hrstko Izraelova, já spomáhati budu tobě, 
praví Hospodin, a vykupitel tvůj, Svatý 
Izraelský.

15 Aj, učinil jsem tě jako smyk i s zuby novými 
po obou stranách; pomlátíš hory, a zetřeš je, 
a s pahrbky jako s plevami naložíš.

16 Převěješ je, v tom je vítr zachvátí, a vicher 
rozptýlí, ty pak plésati budeš v Hospodinu, 
v Svatém Izraelském chlubiti se budeš.

17 Chudé a nuzné, kteříž hledají vody, an 
jí není, jejichž jazyk žízní prahne, já 
Hospodin vyslyším, já Bůh Izraelský 
neopustím jich.

18 Vyvedu na vysokých místech řeky, a u 
prostřed rovin studnice; obrátím poušť v 
jezero vod, a zemi vyprahlou v prameny 
vod.

19 Nasadím na poušti cedrů, výborných cedrů, 
myrtoví, a olivoví; vysadím poušť jedlovím, 
jilmem, též i pušpanem,

20 Aby viděli, a poznali, a rozvažujíce, 
srozuměli, že to ruka Hospodinova učinila, 
a Svatý Izraelský že to stvořil.

IZAIÁŠ 10:17 Nebo světlo Izraelovo bude 
ohněm, a Svatý jeho plamenem, i spálí a 
sžíře trní i bodláčí jeho jednoho dne.

IZAIÁŠ 10:20 I stane se v ten den, 
nebudou více ostatkové Izraelští a pozůstalí 
z domu Jákobova zpoléhati na toho, kdož 
je tepe, ale zpoléhati budou na Hospodina, 
Svatého Izraelského v pravdě.
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IZAIÁŠ 43:15 Já jsem Hospodin svatý váš, 
stvořitel Izraele, král váš.

IZAIÁŠ 47:4 Praví vykupitel náš, jehož 
jméno jest Hospodin zástupů, Svatý 
Izraelský.

IZAIÁŠ 49:7 Toto praví Hospodin 
vykupitel Izraelův, Svatý jeho, tomu, 
jímž pohrdá každý, a jehož sobě oškliví 
národové, služebníku panujících: Králové, 
vidouce tě, povstanou, a knížata klaněti se 
budou pro Hospodina, kterýž věrný jest, 
Svatého Izraelského, jenž tě vyvolil.

MAREK 1:24 Řka: Ale což jest tobě do 
nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti 
nás; znám tě, kdo jsi, a vím, že jsi ten svatý 
Boží.

JAN 4:14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž 
já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda 
ta, kterouž já dám jemu, bude v něm 
studnicí vody prýštící se k životu věčnému.

JAN 6:35 I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb 
života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli 
lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti 
nikdy.

ZJEVENÍ JANOVO 3:7 Andělu pak 
Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý 
a pravý, jenž má klíč Davidův, kterýžto 
otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak 
neotvírá:

ZJEVENÍ JANOVO 7:16 Nebudouť lačněti 
ani žízniti více, a nebude bíti na ně slunce, 
ani žádné horko.

17 Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed 

trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým 
studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s 
očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 22:1 I ukázal mi potok 
čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

Viz také: #1; #2; #3; #5; Izaiáš 17:7,13; Izaiáš 21:10.

E02 Místo Mesiášovy služby.

IZAIÁŠ 41:25 Vzbudím od půlnoci, ten 
přitáhne, od východu slunce, ten svolá 
ve jménu mém, a oboří se na knížata 
jako na bláto, a pošlapá je jako hrnčíř 
hlinu.

IZAIÁŠ 8:23 A však ne tak obklíčí 
mrákota té země, kteráž ssoužena bude, 
jako když se ponejprv nepřítel dotkl země 
Zabulon a země Neftalím, ani jako potom, 
když více obtíží, naproti moři, při Jordánu 
Galilei lidnou.

MATOUŠ 4:13 A opustiv Nazarét, přišed, 
bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách 
Zabulon a Neftalím,

14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše 
proroka, řkoucího:

15 Země Zabulon a Neftalím při moři za 
Jordánem, Galilea pohanská,

E15 Mesiáš přinese radostnou zvěst.

IZAIÁŠ 41:26 Kdo oznámí od počátku, 
abychom věděli, aneb od starodávna, 
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abychom řekli: Práv jest? Naprosto 
žádného není, kdo by oznámil, aniž jest 
kdo, ješto by se dal slyšeti, aneb ješto by 
slyšel řeči vaše.

27 Já jsem první, kterýž Sionu 
předpovídám: Aj, aj, teď jsou; a 
Jeruzalému: Zvěstovatele potěšených 
věcí dám.

IZAIÁŠ 61:1 Duch Panovníka Hospodina 
jest nade mnou, proto že pomazal mne 
Hospodin, abych kázal evangelium tichým. 
Poslal mne, abych uvázal rány skroušených 
srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a 
vězňům otevření žaláře,

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 2:10 Tedy řekl jim anděl: 
Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost 
velikou, kteráž bude všemu lidu.

11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest 
Kristus Pán, v městě Davidově.

ŘÍMANŮM 10:15 A kterak kázati budou, 
jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: 
Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, 
zvěstujících dobré věci.

ZJEVENÍ JANOVO 2:8 Andělu pak 
Smyrnenské církve piš: Toto praví ten první 
i poslední, kterýž byl mrtvý, a ožil:

Viz také: Izaiáš 40:9; Izaiáš 43:9,10; Izaiáš 44:6,7; Izaiáš 48:12; 
Izaiáš 52:9.

B05 Mesiáš je naplněn Duchem svatým.
E13 Bůh potvrzuje službu Mesiáše.

IZAIÁŠ 42:1 Aj, služebník můj, na 
kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, 
jehož libuje duše má. Ducha svého dám 
jemu, onť soud národům vynášeti bude.

MATOUŠ 3:16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil 
ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, 
a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako 
holubici a přicházejícího na něj.

17 A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť 
jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře 
zalíbilo.

MATOUŠ 12:16 A s pohrůžkou přikázal jim, 
aby ho nezjevovali,

17 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše 
proroka, řkoucího:

18 Aj, služebník můj, kteréhož jsem vyvolil, 
milý můj, v němž se dobře zalíbilo duši 
mé. Položím Ducha svého na něj, a soud 
národům zvěstovati bude.

MATOUŠ 17:5 Když pak on ještě mluvil, 
aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl 
hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj 
milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho 
poslouchejte.

JAN 3:34 Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo 
Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává Bůh 
ducha.

EFEZSKÝM 1:4 Jakož vyvolil nás v něm před 
ustanovením světa k tomu, abychom byli 
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svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v 
lásce,

FILIPSKÝM 2:7 Ale samého sebe zmařil, 
způsob služebníka přijav, podobný lidem 
učiněn.

Viz také: Žalmy 89:20,21; Izaiáš 11:2-5; Izaiáš 43:10; Izaiáš 
49:3-8; Izaiáš 50:4-9; Izaiáš 52:13; Izaiáš 61:1; Malachiáš 

1:11; Marek 1:10,11; Lukáš 3:22; Jan 1:32-34; Jan 6:27; Skutky 
Apoštolů 9:15; Skutky Apoštolů 10:38; Skutky Apoštolů 11:18; 

Skutky Apoštolů 26:17,18,28; Římanům 15:8-16; Efezským 3:8; 
Koloským 1:13; 2 Petrův 1:17.

B10 Pokora a chudoba Mesiáše.
E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E12 Mesiáš naplňuje Boží zákon.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 42:2 Nebude křičeti, ani se 
vyvyšovati, ani slyšán bude vně hlas 
jeho.

3 Třtiny nalomené nedolomí, a lnu 
kouřícího se neuhasí, ale soud podlé 
pravdy vynášeti bude.

4 Nebude neochotný, ani přísný, dokudž 
soudu na zemi nevykoná, a učení jeho 
ostrovové očekávati budou.

MATOUŠ 11:28 Pojdtež ke mně všickni, 
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a 
naleznete odpočinutí dušem vašim.

30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé 
lehké.

MATOUŠ 12:19 Nebude se vaditi, ani křičeti, 
ani kdo na ulicích uslyší hlas jeho.

20 Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího 

se neuhasí, až i vypoví soud k vítězství.
21 A ve jménu jeho národové doufati budou.

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

ŽIDŮM 2:17 A protož ve všem 
připodobněn býti měl bratřím, aby 
milosrdný byl a věrný nejvyšší kněz v 
tom, což by u Boha k očištění hříchů lidu 
jednáno býti mělo.

18 Nebo že jest i sám trpěl, pokoušín byv, 
může také pokušení trpícím spomáhati.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

3 A považte, kteraký jest ten, jenž snášel od 
hříšníků taková proti sobě odmlouvání, 
abyste neustávali, v myslech vašich 
hynouce.

1 PETRŮV 2:22 Kterýž hříchu neučinil, aniž 
jest lest nalezena v ústech jeho.

23 Kterýžto, když mu zlořečili, nezlořečil zase; 
trpěv, nehrozil, ale poroučel křivdy tomu, 
jenž spravedlivě soudí.

Viz také: #1; #4; Žalmy 147:3; Izaiáš 53:2-12; Izaiáš 57:15; Izaiáš 
61:1-3; Izaiáš 66:2; Jeremiáš 31:25; Ezechiel 34:16; Matouš 

18:11-14.
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B21 Mesiáš je Světlo.
E01 Povaha Mesiášovy služby.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 42:6 Já Hospodin povolal jsem 
tě v spravedlnosti, a ujal jsem tě za ruku 
tvou; protož ostříhati tě budu, a dám tě 
v smlouvu lidu, a za světlo národům,

7 Abys otvíral oči slepé, a vyvodil z žaláře 
vězně, a z vězení ty, kteříž sedí ve tmách.

16 I povedu slepé po cestě, kteréž neznali, 
a po stezkách, kterýchž neuměli, 
provedu je; obrátím před nimi tmu v 
světlo, a co nerovného, v rovinu. Toť 
jest, což jim učiním, a neopustím jich.

IZAIÁŠ 29:18 I uslyší v ten den hluší 
slova knihy, a z mrákoty a tmy oči slepých 
prohlédnou.

MATOUŠ 11:5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, 
malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z 
mrtvých vstávají, chudým pak evangelium 
se zvěstuje.

LUKÁŠ 2:28 Tedy on vzal jej na lokty své, 
i chválil Boha a řekl:

29 Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, 
podle slova svého v pokoji.

30 Neboť jsou viděly oči mé spasení tvé,
31 Kteréž jsi připravil před obličejem všech 

lidí,
32 Světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého 

Izraelského.

LUKÁŠ 3:5 Každé údolí bude vyplněno, 
a každá hora a pahrbek bude ponížen; i 
budou křivé věci spraveny a ostré cesty 
budou hladké.

LUKÁŠ 4:17 I dána jemu kniha Izaiáše 
proroka. A otevřev knihu, nalezl místo, 
kdež bylo napsáno:

18 Duch Páně nade mnou, protože pomazal 
mne, kázati evangelium chudým poslal 
mne, a uzdravovati zkroušené srdcem, 
zvěstovati jatým propuštění a slepým 
vidění, a propustiti soužené v svobodu,

19 A zvěstovati léto Páně vzácné.
20 A zavřev knihu a vrátiv služebníku, posadil 

se. A všech v škole oči byly obráceny naň.
21 I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se 

písmo toto v uších vašich.

LUKÁŠ 24:45 Tedy otevřel jim mysl, aby 
rozuměli Písmům.

JAN 9:39 I řekl jemu Ježíš: Na soud 
přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž 
nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:46 Tedy 
svobodně Pavel a Barnabáš řekli: Vámť jest 
mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale 
poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe 
soudíte věčného života, aj, obracíme se ku 
pohanům.

47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: 
Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys 
ty byl spasení až do končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 26:18 Otvírati 
oči jejich, aby se obrátili od temností k 
světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak 
hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali 
skrze víru, kteráž jest ve mne.

2 KORINTSKÝM 4:6 Bůh zajisté, kterýž 
rozkázal, aby se z temností světlo zablesklo, 
tenť jest se osvítil v srdcích našich, k 
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osvícení známosti slávy Boží v tváři Ježíše 
Krista.

ZJEVENÍ JANOVO 3:18 Radím tobě, 
abys sobě koupil ode mne zlata ohněm 
zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho 
bílé abys oblečen byl, a neokazovala se 
hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž 
kollyrium, abys viděl.

Viz také: #1; #2; Žalmy 107:10-16; Žalmy 146:7,8; Izaiáš 9:1; 
Izaiáš 29:18; Izaiáš 32:3; Izaiáš 35:5,8; Izaiáš 40:4; Izaiáš 42:1; 
Izaiáš 45:13; Izaiáš 48:17; Izaiáš 49:6,8,9; Izaiáš 51:4,5; Izaiáš 

60:1-3; Izaiáš 61:1; Jeremiáš 31:8; Jeremiáš 32:39,41; Lukáš 
1:69-72,78,79; Jan 8:12; Skutky Apoštolů 26:23; Římanům 

3:25,26; Římanům 15:8,9; Galatským 3:15-17; Efezským 1:17,18; 
Efezským 5:8; 2 Timoteovi 2:26; Židům 1:8,9; Židům 8:6; 

Židům 9:15; Židům 12:24; Židům 13:5,20; 1 Petrův 2:9.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.
B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.

IZAIÁŠ 42:21 Mělť jest Hospodin líbost 
v něm pro spravedlnost svou, zvelebil jej 
zákonem, a slavného učinil.

MATOUŠ 3:17 A aj, zavzněl hlas s nebe 
řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž 
mi se dobře zalíbilo.

MATOUŠ 5:17 Nedomnívejte se, že bych 
přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť 
jsem rušiti, ale naplniti.

JAN 8:29 A ten, kterýž mne poslal, 
se mnouť jest, a neopustil mne samého 
Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím 
vždycky.

JAN 13:31 Když pak on vyšel, dí Ježíš: 
Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh 
oslaven jest v něm.

JAN 15:10 Budete-li zachovávati 
přikázaní má, zůstanete v mém milování, 
jakož i já přikázání Otce svého zachoval 
jsem, i zůstávám v jeho milování.

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

ŘÍMANŮM 10:4 Nebo konec Zákona jest 
Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.

Viz také: Žalmy 40:9; Matouš 5:18-20; Matouš 17:5; Římanům 
3:26,31; Římanům 7:12; Římanům 8:3; Galatským 3:13,21; 

Galatským 5:22,23; Filipským 3:9; Židům 8:10.

B01 Mesiáš je Syn Boží.
D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
H11 Mesiáš bude veleben.

IZAIÁŠ 43:1 Ale nyní takto praví 
Hospodin stvořitel tvůj, ó Jákobe, a 
učinitel tvůj, ó Izraeli: Neboj se, nebo 
vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě 
jménem tvým. Můj jsi ty.

2 Když půjdeš přes vody, s tebou budu, 
pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-
li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen 
chytí se tebe.

IZAIÁŠ 43:3-4
IZAIÁŠ 43:5 Nebojž se, nebo já s tebou 

jsem. Od východu zase přivedu símě 
tvé, a od západu shromáždím tě.

6 Dím půlnoční straně: Navrať, a polední: 
Nezbraňuj. Přiveď zase syny mé zdaleka, 
a dcery mé od končin země,
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7 Každého toho, jenž se nazývá jménem 
mým, a kteréhož jsem k slávě své stvořil, 
jejž jsem sformoval, a kteréhož jsem 
učinil.

IZAIÁŠ 43:8-9
IZAIÁŠ 43:10 Vy svědkové moji jste, 

praví Hospodin, a služebník můj, 
kteréhož jsem vyvolil, tak že můžete 
věděti, a mně věřiti, i rozuměti, že já 
jsem, a že přede mnou nebyl sformován 
Bůh silný, aniž po mně bude.

11 Já, já jsem Hospodin, a žádného není 
kromě mne spasitele.

12 Já oznamuji, i vysvobozuji, jakž 
předpovídám, a ne někdo mezi vámi z 
cizích bohů, a vy mi toho svědkové jste, 
praví Hospodin, že já Bůh silný jsem.

IZAIÁŠ 43:13-17
IZAIÁŠ 43:18 Nezpomínejte na první 

věci, a na starodávní se neohlédejte.
19 Aj, já učiním věc novou, a tudíž se zjeví. 

Zdaliž o tom nezvíte? Nadto způsobím 
na poušti cestu, a na pustinách řeky.

20 I slaviti mne bude zvěř polní, drakové 
i sovy, že jsem vyvedl na poušti vody a 
řeky na pustinách, abych dal nápoj lidu 
svému, vyvolenému svému.

21 Lid, kterýž nastrojím sobě, chválu mou 
vypravovati bude,

MATOUŠ 12:18 Aj, služebník můj, kteréhož 
jsem vyvolil, milý můj, v němž se dobře 
zalíbilo duši mé. Položím Ducha svého na 
něj, a soud národům zvěstovati bude.

MATOUŠ 16:16 I odpověděv Šimon Petr, 
řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.

LUKÁŠ 1:47 A veselí se duch můj v Bohu, 
Spasiteli mém,

LUKÁŠ 2:11 Nebo narodil se vám dnes 
Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě 
Davidově.

JAN 1:7 Ten přišel na svědectví, aby svědčil o 
tom Světle, aby všickni uvěřili skrze něho.

8 Nebyl on to Světlo, ale poslán byl, aby 
svědectví vydával o tom Světle.

JAN 6:69 A my jsme uvěřili, a poznali, 
že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.

JAN 15:27 Ano i vy svědectví vydávati 
budete, nebo od počátku se mnou jste.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:8 Ale přijmete moc 
Ducha svatého, přicházejícího na vás, a 
budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve 
všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 
končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:12 A neníť 
v žádném jiném spasení; neboť není jiného 
jména pod nebem daného lidem, skrze 
kteréž bychom mohli spaseni býti.

1 JANŮV 4:14 A myť jsme viděli, a 
svědčíme, že Otec poslal Syna svého 
spasitele světa.

Viz také: #1; #2; Izaiáš 12:2; Izaiáš 44:7,8; Izaiáš 45:21,22; 
Izaiáš 46:10; Hozeáš 13:4; Lukáš 4:41; Jan 11:27; Jan 16:14; Titovi 

3:4-6; 2 Petrův 3:18.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.

IZAIÁŠ 44:1 A však nyní slyš, Jákobe, 
služebníče můj, a Izraeli, kteréhož jsem 
vyvolil.

2 Toto dí Hospodin, kterýž tě učinil, a 
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sformoval hned od života matky, a 
spomáhá tobě: Neboj se, služebníče 
můj, Jákobe, a upřímý, kteréhož jsem 
vyvolil.

ŽALMY 105:6 Símě Abrahamovo, 
služebníka jeho, synové Jákobovi, vyvolení 
jeho.

ŽALMY 105:43 Protož vyvedl lid svůj s 
radostí, s prozpěvováním vyvolené své.

MATOUŠ 24:31 Kterýž pošle anděly své 
s hlasem velikým trouby, a shromáždíť 
vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin 
nebes až do končin jejich.

ŘÍMANŮM 2:28 Nebo ne ten jest pravý Žid, 
kterýž jest zjevně Židem; aniž to jest pravé 
obřezání, kteréž bývá zjevně na těle;

29 Ale ten jest pravý Žid, kterýžto vnitř jest 
Židem, a to jest pravé obřezání, kteréž jest 
srdečné v duchu, a ne podle litery; jehožto 
chvála ne z lidí jest, ale z Boha.

ŘÍMANŮM 11:7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, 
toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, 
jiní pak zatvrzeni jsou,

ŘÍMANŮM 11:28 A tak s strany evangelium 
jsouť nepřátelé pro vás, ale podle vyvolení 
jsou milí pro otce svaté.

29 Darů zajisté svých a povolání Bůh nelituje.

KOLOSKÝM 3:12 Protož oblectež se jako 
vyvolení Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé, 
v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, 
krotkost, trpělivost,

1 TESALONICKÝM 1:4 Vědouce, bratří 

Bohu milí, o vyvolení vašem.

2 TESALONICKÝM 2:13 Myť pak jsme 
povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří 
Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k 
spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy,

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
povolal ze tmy v předivné světlo své.

2 PETRŮV 1:10 Protož, bratří, raději snažte 
se pevné povolání své i vyvolení učiniti; 
nebo to činíce, nepadnete nikdy.

Viz také: Žalmy 106:5; Izaiáš 41:8,9; Izaiáš 45:4; Jeremiáš 31:3; 
Ámos 3:1,2; Marek 13:27; Římanům 8:33.

G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 44:3 Nebo vyleji vody na 
žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji 
Ducha svého na símě tvé, a požehnání 
své na potomky tvé.

4 I porostou jako mezi bylinami, jako vrbí 
vedlé tekutých vod.

5 Tento dí: Hospodinův já jsem, a onen 
nazůve se jménem Jákobovým, a jiný 
zapíše se rukou svou Hospodinu, a 
jménem Izraelským jmenovati se bude.

6 Takto praví Hospodin, král Izraelův a 
vykupitel jeho, Hospodin zástupů: Já 
jsem první, a já poslední, a kromě mne 
není žádného Boha.

IZAIÁŠ 44:7-8

IZAIÁŠ 41:4 Kdo to spravil a učinil, 
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povolávaje rodin od počátku? Já Hospodin, 
první i poslední, já sám.

IZAIÁŠ 49:10 Nebudou lačněti ani 
žízniti, nebude na ně bíti horko ani slunce; 
nebo slitovník jejich zprovodí je, a podlé 
pramenů vod povede je.

EZECHIEL 39:29 Aniž skryji více tváři své 
před nimi, když vyleji Ducha svého na dům 
Izraelský, praví Panovník Hospodin.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, řeky z 
života jeho poplynou vody živé.

39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli 
přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:17 A budeť v 
posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha 
mého na všeliké tělo, a prorokovati budou 
synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši 
vidění vídati budou, a starci vaši sny míti 
budou.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:33 Protož 
pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení 
Ducha svatého od Otce, vylil to, což vy nyní 
vidíte a slyšíte.

SKUTKY APOŠTOLŮ 5:14 A vždy 
více se rozmáhalo množství věřících Pánu, 
mužů i také žen.)

ZJEVENÍ JANOVO 21:6 I dí mi: Již se stalo. 
Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť 

žíznivému dám z studnice vody živé darmo.

Viz také: #1; #2; Izaiáš 32:15; Izaiáš 35:6,7; Izaiáš 41:17; Izaiáš 
43:10,11,19,20; Izaiáš 48:12; Izaiáš 59:20,21; Ezechiel 34:26; 

Joel 2:28; Joel 3:18; Micheáš 4:2; Zachariáš 8:20-23; Zachariáš 
12:10; Matouš 25:34; Matouš 27:37; Skutky Apoštolů 2:41-47; 

Skutky Apoštolů 4:4; Skutky Apoštolů 10:45; 1 Timoteovi 3:16; 
Titovi 3:5,6; Zjevení Janovo 1:8,11,17; Zjevení Janovo 2:8; Zjevení 

Janovo 22:13,17.

A06 Mesiáš je Stvořitel.
H03 Příchod království Mesiáše.
H11 Mesiáš bude veleben.

IZAIÁŠ 44:21 Pamatujž na to, Jákobe 
a Izraeli, proto že jsi ty služebník můj. 
Já jsem tě sformoval, služebník můj jsi, 
Izraeli, nebudeš u mne v zapomenutí.

22 Zahladím jako hustý oblak přestoupení 
tvá, a jako mrákotu hříchy tvé; navratiž 
se ke mně, nebo jsem tě vykoupil.

23 Prozpěvujte nebesa, nebo Hospodin 
to učinil; zvučte nižiny země, zvučně 
prozpěvujte hory, les i všeliké dříví v 
něm, nebo vykoupil Hospodin Jákoba, a 
v Izraeli sebe oslavil.

24 Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a 
ten, kterýž tě sformoval hned od života 
matky: Já Hospodin činím všecko, 
roztahuji nebesa sám, rozprostírám 
zemi mocí svou.

25 Rozptyluji znamení lhářů, a z hadačů 
blázny dělám; obracím moudré nazpět, 
a umění jejich v bláznovství.

26 Potvrzuji slova služebníka svého, a radu 
poslů svých vykonávám. Kterýž dím o 
Jeruzalému: Bydleno bude v něm, a o 
městech Judských: Vystavena budou, 
nebo pustiny jejich vzdělám.

ÁMOS 9:14 Přivedu také zase zajatý lid 
svůj Izraelský, a vystavějí města zpuštěná, 
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aby v nich bydlili; a budou štěpovati vinice, 
a píti víno jejich, nadělají i zahrad, a jísti 
budou ovoce jejich.

JAN 1:3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, 
a bez něho nic není učiněno, což učiněno 
jest.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

1 KORINTSKÝM 8:6 Ale my máme 
jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my 
v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze 
něhož všecko, i my skrze něho.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

1 PETRŮV 1:18 Vědouce, že ne těmi 
porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
vykoupeni jste z marného vašeho obcování 
podle ustanovení otců,

19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného 
a neposkvrněného, Krista,

1 PETRŮV 4:11 Mluví-li kdo, mluviž jako 
řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, činiž to 
jakožto z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, 
aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, 
kterémuž jest sláva a císařství na věky věků. 
Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 5:11 I viděl jsem a slyšel 

hlas andělů mnohých okolo trůnu a zvířat a 
starců, a byl počet jejich stokrát tisíc tisíců a 
desetkrát sto tisíců,

12 Řkoucích velikým hlasem: Hodenť jest ten 
zabitý Beránek vzíti moc, a bohatství, i 
moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.

13 Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i 
na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což 
v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na 
trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i 
síla na věky věků.

Viz také: #1; #2; Žalmy 103:12; Izaiáš 1:18; Izaiáš 40:22; 
Izaiáš 43:25; Izaiáš 45:12,13; Izaiáš 49:13; Izaiáš 51:13; Izaiáš 
61:4; Jeremiáš 3:12-14; Jeremiáš 33:8; Ezechiel 36:10; Skutky 
Apoštolů 3:19; Římanům 11:28,29; Efezským 3:9; Koloským 
1:12-18; Židům 1:10-12; Zjevení Janovo 12:12; Zjevení Janovo 

18:20; Zjevení Janovo 19:1-6.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 45:17 Ale Izrael spasen bude 
skrze Hospodina spasením věčným. 
Nebudete zahanbeni, ani v lehkost 
uvedeni na věky věků.

18 Nebo tak praví Hospodin stvořitel 
nebes, (ten Bůh, kterýž sformoval 
zemi a učinil ji, kterýž utvrdil ji, ne na 
prázdno stvořil ji, k bydlení sformoval 
ji): Já jsem Hospodin, a není žádného 
více.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:39 A to 
ode všech, od kterýchž jste nemohli skrze 
Zákon Mojžíšův ospravedlněni býti, skrze 
tohoto každý, kdož věří, bývá ospravedlněn.

ŘÍMANŮM 2:28 Nebo ne ten jest pravý Žid, 
kterýž jest zjevně Židem; aniž to jest pravé 
obřezání, kteréž bývá zjevně na těle;
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29 Ale ten jest pravý Žid, kterýžto vnitř jest 
Židem, a to jest pravé obřezání, kteréž jest 
srdečné v duchu, a ne podle litery; jehožto 
chvála ne z lidí jest, ale z Boha.

ŘÍMANŮM 8:1 A protož neníť již žádného 
odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, 
totiž nechodícím podle těla, ale podle 
Ducha.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

2 KORINTSKÝM 5:21 Nebo toho, kterýž 
hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom my učiněni byli spravedlností Boží 
v něm.

Viz také: #1; #2; Izaiáš 26:4; Římanům 3:24,25; Římanům 
5:1,18,19; 1 Korintským 1:30,31; 1 Korintským 6:11; Filipským 

3:8,9; Jan 4:15.

D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 45:21 Oznamte a přiveďte i jiné, 
a nechať spolu v radu vejdou, a ukáží, 
kdo to od starodávna předpověděl, 
a hned zdávna oznámil? Zdali ne já 
Hospodin? Neboť není žádného jiného 
Boha kromě mne, není Boha silného, 
spravedlivého, a spasitele žádného 

kromě mne.
22 Obraťtež zřetel ke mně, abyste spaseny 

byly všecky končiny země; nebo já jsem 
Bůh silný, a není žádného více.

23 Skrze sebe přisáhl jsem, vyšlo z úst 
mých slovo spravedlnosti, kteréž 
nepůjde na zpět: Že se mně skláněti 
bude všeliké koleno, a přisahati každý 
jazyk,

24 Říkaje: Toliko v Hospodinu mám 
všelijakou spravedlnost a sílu, a až k 
samému přijde; ale zahanbeni budou 
všickni, kteříž se koli zlobí proti němu.

25 V Hospodinu ospravedlněni budou, a 
chlubiti se všecko símě Izraelovo.

JAN 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal, aby každý, kdož 
věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

JAN 6:40 A tatoť jest vůle toho, kterýž 
mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří 
v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v 
den nejposlednější.

ŘÍMANŮM 9:33 Jakož psáno jest: Aj, kladu 
na Sionu kámen urážky a skálu pohoršení, a 
každý, kdož uvěří v něj, nebude zahanben.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

ŘÍMANŮM 14:10 Ty pak proč odsuzuješ bratra 
svého? Anebo také ty proč za nic pokládáš 
bratra svého? Však všickni staneme před 
stolicí Kristovou.

11 Psáno jest zajisté: Živť jsem já, praví Pán, 
žeť přede mnou bude klekati každé koleno, 
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a každý jazyk vyznávati bude Boha.
12 A takť jeden každý z nás sám za sebe počet 

vydávati bude Bohu.

Viz také: #1; #2; 1. Mojžišova 22:15-18; Žalmy 65:6; Zachariáš 
12:10; Židům 12:2.

E08 Spravedlnost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 46:3 Slyšte mne, dome 
Jákobův, a všickni ostatkové domu 
Izraelova, kteréž pěstuji hned od života, 
kteréž nosím hned od narození:

4 Až i do starosti já sám, nýbrž až do šedin 
já ponesu; já jsem vás učinil, a já nositi 
budu, já, pravím, ponesu a vysvobodím.

13 Jáť způsobím, aby se přiblížila 
spravedlnost má. Nebudeť prodlévati, 
aniž spasení mé bude meškati; nebo 
složím v Sionu spasení, a v Izraeli slávu 
svou.

ŘÍMANŮM 1:17 Nebo spravedlnost Boží 
zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno 
jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

ŘÍMANŮM 3:21 Ale nyní bez Zákona 
spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená 
Zákonem i Proroky,

22 Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše 
Krista, ke všem a na všecky věřící.

ŘÍMANŮM 10:3 Nebo neznajíce Boží 
spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost 
hledajíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli 
poddáni.

4 Nebo konec Zákona jest Kristus k 
ospravedlnění všelikému věřícímu.

5 Nebo Mojžíš píše o spravedlnosti, kteráž 
jest z Zákona, pravě: Který by koli člověk 
činil ty věci, živ bude v nich.

6 Ta pak spravedlnost, kteráž jest z víry, takto 
praví: Neříkej v srdci svém: Kdo vstoupí na 
nebe? To jest Krista s výsosti svésti.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

Viz také: #1; #2.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.

IZAIÁŠ 47:4 Praví vykupitel náš, jehož 
jméno jest Hospodin zástupů, Svatý 
Izraelský.

IZAIÁŠ 44:6 Takto praví Hospodin, 
král Izraelův a vykupitel jeho, Hospodin 
zástupů: Já jsem první, a já poslední, a 
kromě mne není žádného Boha.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

ZJEVENÍ JANOVO 1:8 Jáť jsem Alfa i 
Omega, počátek i konec, praví Pán, Kterýž 
jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, ten 
všemohoucí.

Viz také: 1. Mojžišova 32:24-31; 2. Samuelova 22:3; Jób 19:25; 
Žalmy 19:15; Žalmy 78:35; Izaiáš 41:14; Izaiáš 44:24; Izaiáš 

48:17; Izaiáš 49:7,26; Izaiáš 54:5,8; Izaiáš 59:20; Izaiáš 60:16; 
Izaiáš 63:16; Zjevení Janovo 1:11; Zjevení Janovo 21:6; Zjevení 
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Janovo 22:13.

E01 Povaha Mesiášovy služby.

IZAIÁŠ 48:15 Já, já mluvil jsem, protož 
povolám ho; přivedu jej, a šťastnou 
bude míti cestu svou.

16 Přistupte ke mně, slyšte to: Nemluvíval 
jsem z počátku v skrytě; od toho času, v 
kterémž se to dálo, přítomen jsem byl. 
A nyní Panovník Hospodin poslal mne a 
duch jeho.

17 Toto praví Hospodin vykupitel tvůj, 
Svatý Izraelský: Já Hospodin Bůh tvůj 
učím tě, abys prospěch bral, a vodím tě 
po cestě, po kteréž bys chodil.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

JAN 3:34 Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo 
Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává Bůh 
ducha.

JAN 6:45 Psáno jest v Prorocích: A budou 
všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož 
slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.

JAN 18:20 Odpověděl jemu Ježíš: Já 
zjevně mluvil jsem světu, já vždycky učíval 
jsem v škole a v chrámě, kdežto se odevšad 
Židé scházejí, a tajně jsem nic nemluvil,

JAN 20:21 Tedy řekl jim opět: Pokoj 
vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám 

vás.
22 To pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte 

Ducha svatého.

EFEZSKÝM 4:21 Ač jestliže jste ho slyšeli a 
o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v 
Ježíšovi,

Viz také: Žalmy 32:8; Izaiáš 49:9,10.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.

IZAIÁŠ 49:1 Poslouchejte mne 
ostrovové, a pozorujte národové dalecí: 
Hospodin hned z života povolal mne, od 
života matky mé v pamět uvedl jméno 
mé,

MATOUŠ 1:20 Když pak on o tom 
přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal 
se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se 
přijíti Marie manželky své; nebo což v ní 
jest počato, z Ducha svatého jest.

21 Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho 
Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od 
hříchů jejich.

JAN 10:36 Kterakž tedy o mně, 
kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy 
pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží 
jsem?

EFEZSKÝM 2:17 A přišed, zvěstoval pokoj 
vám, dalekým i blízkým.

ŽIDŮM 12:25 Viztež, abyste neodpírali 
mluvícím. Nebo poněvadž onino neušli 
pomsty, kteříž odpírali tomu, jenž na 
zemi na místě Božím mluvil, čím více my, 
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jestliže tím, kterýž s nebe mluví k nám, 
pohrdneme?

1 PETRŮV 1:19 Ale drahou krví jakožto 
Beránka nevinného a neposkvrněného, 
Krista,

20 Předzvěděného zajisté před ustanovením 
světa, zjeveného pak v časích posledních 
pro vás,

Viz také: Žalmy 71:5,6; Izaiáš 42:1-4,12; Izaiáš 45:22; Izaiáš 
49:5; Izaiáš 51:5; Izaiáš 55:3; Sofoniáš 2:11; Lukáš 1:15,31; Lukáš 

2:10,11.

B16 Moc a síla Mesiáše.

IZAIÁŠ 49:2 A učinil ústa má 
podobná meči ostrému. V stínu ruky 
své skryl mne, a učiniv ze mne střelu 
vypulerovanou, v toule svém schoval 
mne.

ŽALMY 27:5 Nebo tu mne ukryje v 
stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši 
stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.

ŽALMY 45:6 Střely tvé jsou ostré, padati 
budou od nich před tebou národové, 
proniknou až k srdci nepřátel královských.

ŽALMY 91:15 Vzývati mne bude, a 
vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, 
vytrhnu a oslavím jej.

ŽIDŮM 4:12 Živáť jest zajisté řeč Boží a 
mocná, a pronikavější nad všeliký meč na 
obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení 
i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a 
rozeznává myšlení i mínění srdce.

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

ZJEVENÍ JANOVO 2:12 Andělu pak 
Pergamenské církve piš: Totoť praví ten, 
kterýž má ten meč s obou stran ostrý:

ZJEVENÍ JANOVO 19:15 A z úst jeho 
vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky 
národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

Viz také: Žalmy 45:3-6; Žalmy 91:11; Izaiáš 50:4; Izaiáš 51:16; 
Izaiáš 61:1-3; Izaiáš 66:19.

B14 Mesiáš šíří slávu Boží.
H11 Mesiáš bude veleben.

IZAIÁŠ 49:3 A řekl mi: Služebník můj 
jsi, v Izraeli skrze tebe oslaven budu.

JAN 12:28 Otče, oslaviž jméno své. 
Tedy přišel hlas s nebe řkoucí: I oslavil jsem, 
i ještě oslavím.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

Viz také: Jan 13:31,32; Filipským 2:6-11.
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E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
F03 Mesiáš bude zapřen.

IZAIÁŠ 49:4 Já pak řekl jsem: Nadarmo 
jsem pracoval, daremně a marně sílu 
svou jsem strávil. Ale však soud můj 
jestiť u Hospodina, a práce má u Boha 
mého.

MATOUŠ 17:17 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: 
Ó národe nevěrný a převrácený, dokud 
budu s vámi? Dokudž vás trpěti budu? 
Přiveďte jej sem ke mně.

MATOUŠ 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, 
mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, 
jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem 
chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice 
shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a 
nechtěli jste.

JAN 1:11 Do svého vlastního přišel, a vlastní 
jeho nepřijali ho.

JAN 17:4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo 
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, 
slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli 
svět byl.

ŘÍMANŮM 10:21 Ale proti lidu Izraelskému 
dí: Přes celý den roztahoval jsem ruce své k 
lidu nepovolnému a protivnému.

2 KORINTSKÝM 12:15 Jáť pak velmi rád 
náklad učiním, i sám se vynaložím za duše 
vaše, ačkoli velmi vás miluje, málo jsem 
milován.

GALATSKÝM 4:11 Bojím se za vás, 

abych snad nadarmo nepracoval mezi vámi.

FILIPSKÝM 2:9 Protož i Bůh povýšil ho nade 
vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé 
jméno,

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

Viz také: Žalmy 22:23-32; Izaiáš 40:10; Izaiáš 53:10-12; Izaiáš 
62:11; Izaiáš 65:2.

A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.
F03 Mesiáš bude zapřen.

IZAIÁŠ 49:5 A nyní dí Hospodin, 
kterýž mne sformoval hned od života 
za služebníka svého, abych zase přivedl 
k němu Jákoba; (byť pak i nebyl sebrán 
Izrael, slávu však mám před očima 
Hospodinovýma; nebo Bůh můj jest síla 
má);

MATOUŠ 15:24 On pak odpověděv, řekl: 
Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z 
domu Izraelského.

MATOUŠ 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, 
mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, 
jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem 
chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice 
shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a 
nechtěli jste.

JAN 1:11 Do svého vlastního přišel, a vlastní 
jeho nepřijali ho.
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12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny 
Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno 
jeho,

JAN 3:35 Otec miluje Syna a všecko dal v ruku 
jeho.

JAN 13:31 Když pak on vyšel, dí Ježíš: 
Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh 
oslaven jest v něm.

32 A poněvadž Bůh oslaven jest v něm, i Bůh 
oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:36 Jakž to 
oznámil synům Izraelským, zvěstuje pokoj 
skrze Ježíše Krista, jenž jest Pánem všeho.

ZJEVENÍ JANOVO 5:12 Řkoucích velikým 
hlasem: Hodenť jest ten zabitý Beránek 
vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i 
čest, i slávu, i požehnání.

Viz také: Žalmy 110:1-3; Izaiáš 49:1; Matouš 3:17; Matouš 11:27; 
Matouš 17:5; Matouš 21:37-41; Matouš 28:18; Lukáš 19:42; 
Římanům 15:8; Efezským 1:20-22; 1 Tesalonickým 2:15,16; 

Jakubův 5:20-27; 1 Petrův 3:22.

A07 Stane se Mesiášem izraelským.
D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 49:6 I to řekl Hospodin: Máloť 
by to bylo, abys mi byl služebníkem ku 
pozdvižení pokolení Jákobových, a k 
navrácení ostatků Izraelských; protož 
dal jsem tě za světlo pohanům, abys byl 
spasení mé až do končin země.

LUKÁŠ 2:32 Světlo k zjevení národům a 
slávu lidu tvého Izraelského.

LUKÁŠ 24:46 A řekl jim: Že tak psáno jest 
a tak musil Kristus trpěti, a třetího dne z 
mrtvých vstáti,

47 A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a 
odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna 
od Jeruzaléma.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:46 Tedy 
svobodně Pavel a Barnabáš řekli: Vámť jest 
mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale 
poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe 
soudíte věčného života, aj, obracíme se ku 
pohanům.

47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: 
Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys 
ty byl spasení až do končin země.

48 A slyšíce to pohané, zradovali se a velebili 
slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli 
bylo předzřízeno k životu věčnému.

ŽIDŮM 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v 
kterouž vejdu s domem Izraelským po těch 
dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl 
jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu 
jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

Viz také: #1; #2; Izaiáš 42:6; Jan 1:4-9; Skutky Apoštolů 
26:18,32.

B16 Moc a síla Mesiáše.
F03 Mesiáš bude zapřen.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 49:7 Toto praví Hospodin 
vykupitel Izraelův, Svatý jeho, tomu, 
jímž pohrdá každý, a jehož sobě oškliví 
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národové, služebníku panujících: 
Králové, vidouce tě, povstanou, 
a knížata klaněti se budou pro 
Hospodina, kterýž věrný jest, Svatého 
Izraelského, jenž tě vyvolil.

ŽALMY 35:19 Nechažť se nade mnou 
neradují ti, kteříž bezprávně ke mně se 
nepřátelsky mají; ti, kteříž mne nenávidí 
bez příčiny, ať nemhourají očima.

MATOUŠ 27:22 Dí jim Pilát: Co pak učiním 
s Ježíšem, jenž slove Kristus? Řekli mu 
všickni: Ukřižován buď.

23 Vladař pak řekl: I což jest zlého učinil? Oni 
pak více volali, řkouce: Ukřižován buď.

JAN 7:47 I odpověděli jim farizeové: Zdali i vy 
jste svedeni?

48 Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho anebo z 
farizeů?

49 Než zástup ten, kterýž nezná Zákona. 
Zlořečeníť jsou.

JAN 15:22 Kdybych byl nepřišel a 
nemluvil jim, hříchu by neměli; ale nyní 
výmluvy nemají z hříchu svého.

23 Kdož mne nenávidí, i Otceť mého nenávidí.
24 Bych byl skutků nečinil mezi nimi, jichžto 

žádný jiný nečinil, hříchu by neměli; ale 
nyní jsou i viděli, i nenáviděli, i mne i Otce 
mého.

25 Ale musilo tak býti, aby se naplnila řeč, 
kteráž v Zákoně jejich napsána jest: Že v 
nenávisti měli mne bez příčiny.

ŘÍMANŮM 14:11 Psáno jest zajisté: Živť jsem 
já, praví Pán, žeť přede mnou bude klekati 
každé koleno, a každý jazyk vyznávati bude 
Boha.

FILIPSKÝM 2:10 Aby ve jménu Ježíše 
každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na 
nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, 
jenž jsou pod zemí,

11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus 
jest Pánem v slávě Boha Otce.

Viz také: #1; #2; #4; Žalmy 22:7-9; Žalmy 69:8-10; Žalmy 109:3; 
Izaiáš 42:1; Izaiáš 52:15; Izaiáš 53:13; Matouš 20:28; Matouš 
26:67; Matouš 27:38-44; Lukáš 22:27; Lukáš 23:18,23,35; Jan 

18:40; Jan 19:6,15; 1 Petrův 2:4.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 49:8 Toto praví Hospodin: V 
čas milosti vyslyším tě, a ve dni spasení 
spomohu tobě. Nadto ostříhati tě 
budu, a dám tě v smlouvu lidu, abys 
utvrdil zemi, a v dědictví uvedl dědictví 
zpuštěná;

9 Abys řekl vězňům: Vyjděte, těm, kteříž 
jsou ve tmách: Zjevte se. I budou se pásti 
podlé cest, a na všech místech vysokých 
bude pastva jejich.

10 Nebudou lačněti ani žízniti, nebude na 
ně bíti horko ani slunce; nebo slitovník 
jejich zprovodí je, a podlé pramenů vod 
povede je.

11 Přes to způsobím na všech horách svých 
cesty, a silnice mé vyvýšeny budou.

12 Aj, tito zdaleka přijdou, aj, onino od 
půlnoci a od moře, a jiní z země Sinim.

13 Prozpěvujte nebesa, a plésej země, a 
zvučně prokřikujte hory; neboť jest 
potěšil Hospodin lidu svého, a nad 
chudými svými slitoval se.

IZAIÁŠ 49:14-15
IZAIÁŠ 49:16 Aj, na dlaních vyryl jsem 
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tě, zdi tvé jsou vždycky přede mnou.
IZAIÁŠ 49:17-21
IZAIÁŠ 49:22 Toto praví Panovník 

Hospodin: Aj, já pozdvihnu k národům 
ruky své, a k lidem vyzdvihnu korouhev 
svou, aby přinesli syny tvé na rukou, a 
dcery tvé aby na plecech neseny byly.

IZAIÁŠ 49:23-26

MICHEÁŠ 7:19 Navrátě se, slituje se nad 
námi, podmaní nepravosti naše; nýbrž 
uvržeš do hlubin mořských všecky hříchy 
naše.

MATOUŠ 5:6 Blahoslavení, kteříž lačnějí 
a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni 
budou.

MATOUŠ 12:18 Aj, služebník můj, kteréhož 
jsem vyvolil, milý můj, v němž se dobře 
zalíbilo duši mé. Položím Ducha svého na 
něj, a soud národům zvěstovati bude.

LUKÁŠ 2:13 A hned s andělem zjevilo se 
množství rytířstva nebeského, chválících 
Boha a řkoucích:

14 Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, 
lidem dobrá vůle.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

LUKÁŠ 12:32 Neboj se, ó maličké stádce, 
neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám 
království.

JAN 6:35 I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb 
života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli 
lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti 
nikdy.

JAN 10:14 Já jsem ten dobrý pastýř, a 
známť ovce své, a znajíť mne mé.

2 KORINTSKÝM 6:2 (Neboť praví Bůh: 
V čas příhodný uslyšel jsem tě a v den 
spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest 
čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.)

ŽIDŮM 5:7 Kterýž za dnů těla svého 
modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž 
ho mohl zachovati od smrti, s křikem 
velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i 
vysvobozen z toho, čehož se strašil.

8 A ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což 
strpěl, naučil se poslušenství.

9 A tak dokonalý jsa, učiněn jest všechněm 
sebe poslušným původem spasení věčného,

ZJEVENÍ JANOVO 7:15 Protož jsou před 
trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí 
v chrámě jeho; a ten, jenž sedí na trůnu, 
přebývati bude s nimi.

16 Nebudouť lačněti ani žízniti více, a nebude 
bíti na ně slunce, ani žádné horko.

17 Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed 
trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým 
studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s 
očí jejich.

Viz také: #1; #2; #3; Žalmy 23:1-6; Žalmy 102:14; Žalmy 107:10-
14; Žalmy 146:7; Izaiáš 42:7; Jan 10:1-16; Koloským 1:13; 1 Petrův 

2:9.
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F11 Utrpení Mesiáše.

IZAIÁŠ 50:3 Obláčím nebesa v smutek, 
a žíni dávám jim za oděv.

MATOUŠ 27:45 Od šesté pak hodiny tma se 
stala po vší té zemi až do hodiny deváté.

Viz také: Lukáš 23:44,45; Zjevení Janovo 6:12.

D02 Úřad Mesiáše jako Proroka.

IZAIÁŠ 50:4 Panovník Hospodin dal 
mi jazyk umělý, abych uměl příhodně 
ustalému mluviti slova. Probuzuje 
každého jitra, probuzuje mi uši, abych 
slyšel, tak jako pilně se učící.

MATOUŠ 11:28 Pojdtež ke mně všickni, 
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

MATOUŠ 13:54 A přišed do vlasti své, učil 
je v školách jejich, takže se velmi divili, 
řkouce: Odkud má tento moudrost tuto a 
moc tuto?

LUKÁŠ 4:22 A všickni jemu posvědčovali, 
a divili se libým slovům, pocházejícím z 
úst jeho, a pravili: Zdaliž tento není syn 
Jozefův?

LUKÁŠ 21:15 Jáť zajisté dám vám ústa a 
moudrost, kteréžto nebudou moci odolati, 
ani proti vám ostáti všickni protivníci vaši.

JAN 5:19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, 
amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od 
sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. 

Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně 
činí.

JAN 7:15 I divili se Židé, řkouce: Kterak tento 
Písmo umí, neučiv se?

16 Odpověděl jim Ježíš a řekl: Mé učení neníť 
mé, ale toho, jenž mne poslal.

17 Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude 
uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili 
mluvím já sám od sebe.

JAN 7:46 Odpověděli služebníci: 
Nikdy tak člověk nemluvil, jako tento 
člověk.

Viz také: 2. Mojžišova 4:11,12; Žalmy 45:3; Jeremiáš 1:9.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

IZAIÁŠ 50:5 Panovník Hospodin 
otvírá mi uši, a já se nepostavuji zpurně, 
aniž se nazpět odvracím.

6 Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého 
rvoucím mne, tváři své neskrývám od 
pohanění a plvání.

MATOUŠ 26:39 A poodšed maličko, padl na 
tvář svou, modle se a řka: Otče můj, jest-li 
možné, nechť odejde ode mne kalich tento. 
Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty chceš.

MAREK 14:65 I počali někteří naň plvati, 
a tvář jeho zakrývati, a poličkovati, a říkati 
jemu: Prorokuj nám. A služebníci kyji jej 
bili.

JAN 8:29 A ten, kterýž mne poslal, 
se mnouť jest, a neopustil mne samého 
Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím 
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vždycky.

JAN 14:31 Ale aby poznal svět, že 
miluji Otce, a jakož mi přikázání dal Otec, 
tak činím. Vstaňte, pojďme odtud.

JAN 19:1 Tedy vzal Pilát Ježíše, a zbičoval jej.
2 A žoldnéři zpletše korunu z trní, vstavili na 

hlavu jeho, a pláštěm šarlatovým přioděli 
jej.

3 A říkali: Zdráv buď, Králi Židovský. A dávali 
jemu poličky.

FILIPSKÝM 2:7 Ale samého sebe zmařil, 
způsob služebníka přijav, podobný lidem 
učiněn.

8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil 
se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do 
smrti kříže.

9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu 
jméno, kteréž jest nad každé jméno,

Viz také: Žalmy 40:7-9; Plaè 3:30; Micheáš 4:14; Matouš 5:39; 
Matouš 26:67,68; Marek 15:19; Lukáš 22:63; Židům 5:8; Židům 

10:5-9.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

IZAIÁŠ 50:7 Nebo Panovník Hospodin 
spomáhá mi, pročež nebývám 
zahanben. Pro touž příčinu nastavuji 
tváři své jako škřemene; nebo vím, že 
nebudu zahanben.

8 Blízkoť jest ten, kterýž mne 
ospravedlňuje. Kdož se nesnadniti bude 
se mnou? Postavme se spolu; kdo jest 
odpůrce můj, nechť přistoupí ke mně.

9 Aj, Panovník Hospodin spomáhati mi 
bude. Kdož jest, ješto by mne potupil? 
Aj, všickni takoví jako roucho zvetšejí, 

mol sžíře je.

MATOUŠ 27:19 A když seděl na soudné 
stolici, poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic 
neměj činiti s spravedlivým tímto, nebo 
jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.

LUKÁŠ 9:51 I stalo se, když se doplnili 
dnové vzetí jeho vzhůru, a on se byl již na 
tom ustavil, aby šel do Jeruzaléma,

LUKÁŠ 23:4 I dí Pilát k předním kněžím 
a k zástupům: Žádné viny nenalézám na 
tomto člověku.

LUKÁŠ 23:14 Řekl k nim: Dali jste mi toho 
člověka, jako by lid odvracel po sobě, a aj, já 
před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem 
nenalezl na tom člověku ve všem tom, což 
vy na něj žalujete.

JAN 8:46 Kdo z vás bude mne 
obviňovati z hříchu? A poněvadž pravdu 
pravím, proč vy mi nevěříte?

ŘÍMANŮM 8:33 Kdo bude žalovati na 
vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje.

ŽIDŮM 1:11 Onať pominou, ty pak 
zůstáváš; a všecka jako roucho zvetšejí,

12 A jako oděv svineš je, i budouť změněna. 
Ale ty jsi vždycky tentýž, a léta tvá nikdy 
nepřestanou.

Viz také: Jób 13:28; Žalmy 89:22-28; Žalmy 102:27; Izaiáš 
41:1,21; Izaiáš 51:6-8; Ezechiel 3:8,9; Zachariáš 3:1; Matouš 

5:25; Zjevení Janovo 12:10.
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E19 Mesiáš se stane utěšitelem.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
      
IZAIÁŠ 51:1-2
IZAIÁŠ 51:3 Nebo potěší Hospodin 

Siona, potěší všech pustin jeho, a učiní 
poušť jeho přerozkošnou, a pustinu 
jeho podobnou zahradě Hospodinově. 
Radost a veselí bude nalezeno v něm, 
díkčinění, a hlas žalmů zpívání.

4 Pozorujte mne, lide můj, a rodino má, 
nastavte mi uší; nebo zákon ode mne 
vyjde, a soud svůj za světlo národům 
vystavím.

5 Blízko jest spravedlnost má, vyjdeť 
spasení mé, a ramena má národy souditi 
budou. Na mneť ostrovové čekají, a po 
mém rameni touží.

6 Pozdvihněte k nebi očí svých, a popatřte 
na zem dolů. Nebesa zajisté jako dým 
zmizejí, a země jako roucho zvetší, a 
obyvatelé její též podobně zemrou: 
ale spasení mé na věky zůstane, a 
spravedlnost má nezahyne.

IZAIÁŠ 51:7-10
IZAIÁŠ 51:11 A tak ti, kteréž vykoupil 

Hospodin, ať se navrátí, a přijdou na 
Sion s prozpěvováním, a veselé věčné ať 
jest na hlavě jejich; radosti a veselé ať 
dojdou, zámutek pak a úpění ať utekou.

IZAIÁŠ 51:12-23

IZAIÁŠ 2:3 A půjdou lidé mnozí, 
říkajíce: Poďte, a vstupme na horu 
Hospodinovu, do domu Boha Jákobova, 
a bude nás vyučovati cestám svým, i 
budeme choditi po stezkách jeho. Nebo z 
Siona vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z 

Jeruzaléma.

IZAIÁŠ 34:4 Chřadnouti bude i všecko 
vojsko nebeské, a svinuta budou nebesa 
jako kniha, a všecko vojsko jejich sprchne, 
jako prší list s vinného kmene, a jako 
nezralé ovoce s fíku.

MATOUŠ 5:17 Nedomnívejte se, že bych 
přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť 
jsem rušiti, ale naplniti.

LUKÁŠ 2:30 Neboť jsou viděly oči mé 
spasení tvé,

31 Kteréž jsi připravil před obličejem všech 
lidí,

32 Světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého 
Izraelského.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:47 Neboť 
jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil 
jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl 
spasení až do končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 26:23 Totiž, že 
měl Kristus trpěti, a z mrtvých vstana první, 
zvěstovati světlo lidu tomuto i pohanům.

2 KORINTSKÝM 1:3 Požehnaný Bůh 
a Otec Pána našeho Jezukrista, Otec 
milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení,

4 Kterýž těší nás ve všelikém ssoužení našem, 
abychom i my mohli potěšovati těch, 
kteříž by byli v jakémkoli ssoužení, a to tím 
potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od 
Boha.

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
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povolal ze tmy v předivné světlo své.

ZJEVENÍ JANOVO 6:12 I pohleděl jsem, 
když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení 
veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé 
jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako 
krev.

13 A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně 
jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, 
když od velikého větru kláceno bývá.

14 A nebe se schovalo jako knihy zavřené, 
a všeliká hora i ostrovové z místa svého 
pohnuli se.

Viz také: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
E15 Mesiáš přinese radostnou zvěst.
E19 Mesiáš se stane utěšitelem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 52:1-6
IZAIÁŠ 52:7 Ó jak krásné na horách 

nohy toho, ješto potěšené věci zvěstuje, 
a ohlašuje pokoj, toho, ješto zvěstuje 
dobré, ješto káže spasení, a mluví k 
Sionu: Kralujeť Bůh tvůj.

8 Strážní tvoji hlasu, hlasu pozdvihnou, a 
spolu prokřikovati budou; neboť okem 
v oko uzří, že Hospodin zase přivede 
Sion.

9 Zvučte, prozpěvujte spolu pustiny 
Jeruzalémské; neboť jest potěšil 
Hospodin lidu svého, vykoupil 
Jeruzalém.

10 Ohrnul Hospodin rámě svatosti své 
před očima všech národů, aby viděly 
všecky končiny země spasení Boha 

našeho.
IZAIÁŠ 52:11-12

ŽALMY 22:28 Rozpomenou a obrátí se k 
Hospodinu všecky končiny země, a skláněti 
se budou před ním všecky čeledi národů.

ŽALMY 98:1 Žalm. Zpívejte Hospodinu 
píseň novou, neboť jest divné věci učinil; 
spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti 
jeho.

2 V známost uvedl Hospodin spasení své, 
před očima národů zjevil spravedlnost svou.

3 Rozpomenul se na milosrdenství své, a na 
pravdu svou k domu Izraelskému; všecky 
končiny země vidí spasení Boha našeho.

IZAIÁŠ 66:13 Jako ten, kteréhož matka 
jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v 
Jeruzalémě potěšováni budete.

IZAIÁŠ 66:18 Nebo já, když skutkové a 
myšlení jejich přijdou, shromáždím všecky 
národy a jazyky. I přijdou, a uzří slávu mou.

MATOUŠ 5:4 Blahoslavení lkající, nebo 
oni potěšeni budou.

LUKÁŠ 1:74 Abychom bez strachu, z 
ruky nepřátel našich jsouce vysvobozeni, 
sloužili jemu,

LUKÁŠ 2:38 A ta v touž hodinu přišedši, 
chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, 
kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.

LUKÁŠ 3:6 A uzříť všeliké tělo spasení 
Boží.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
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protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:47 Neboť 
jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil 
jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl 
spasení až do končin země.

ŘÍMANŮM 10:15 A kterak kázati budou, 
jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: 
Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, 
zvěstujících dobré věci.

2 KORINTSKÝM 1:10 Kterýž z takového 
nebezpečenství smrti vytrhl nás, a vytrhuje, 
v něhož doufáme, že i ještě vytrhne,

ŽIDŮM 2:3 Kterakž my utečeme, 
takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto 
nejprvé začalo vypravováno býti skrze 
samého Pána, od těch pak, kteříž Pána 
slýchali, nám utvrzeno jest.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 14:6 I viděl jsem 
jiného anděla letícího po prostředku nebe, 
majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval 
těm, jenž bydlí na zemi, a všelikému 
národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 

Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Izaiáš 42:10-13; Izaiáš 48:20; Izaiáš 
49:6; Izaiáš 55:12; Matouš 24:30,31; Skutky Apoštolů 2:5-11; 2 

Korintským 1:3-5; Koloským 2:2,3; Zjevení Janovo 1:7.

G03 Je prorokováno velebení Mesiáše.

IZAIÁŠ 52:13 Aj, služebníku mému 
šťastně se povede, vyvýšen, vznešen a 
zveleben bude velmi.

IZAIÁŠ 9:6 K rozmnožování pak toho 
knížetství a pokoje, jemuž nebude konce, 
sedne na stolici Davidově, a na království 
jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a 
v spravedlnosti, od tohoto času až na věky. 
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

JAN 5:22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale 
všecken soud dal Synu,

23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo 
nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:31 To 
předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, že 
není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo 
jeho vidělo porušení.

33 Protož pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav 
zaslíbení Ducha svatého od Otce, vylil to, 
což vy nyní vidíte a slyšíte.

34 Neboť jest David nevstoupil v nebe, ale on 
praví: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici 
mé,

35 Dokavadž nepoložím nepřátel tvých, aby 
byli podnože noh tvých.

36 Protož věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť 
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jest Bůh i Pánem ho učinil i Kristem, toho 
Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.

FILIPSKÝM 2:9 Protož i Bůh povýšil ho nade 
vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé 
jméno,

10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, 
těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž 
jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus 
jest Pánem v slávě Boha Otce.

ZJEVENÍ JANOVO 5:13 Též všecko 
stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i 
pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, 
slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a 
Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na 
věky věků.

Viz také: #1; Izaiáš 9:5; Izaiáš 49:6; Matouš 28:18; Efezským 
1:20-23; Židům 1:3; Zjevení Janovo 5:6-12.

F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

IZAIÁŠ 52:14 A jakož mnozí se nad ním 
užasnou, že tak zohavena jest nad jiné 
lidi osoba jeho, způsob jeho nad syny 
lidské:

ŽALMY 22:7 Já pak červ jsem, a ne člověk, 
útržka lidská a povrhel vůbec.

MATOUŠ 27:29 A spletše korunu z trní, 
vstavili na hlavu jeho, a dali třtinu v pravou 
ruku jeho, a klekajíce před ním, posmívali 
se jemu, řkouce: Zdráv buď, ó králi 
Židovský.

30 A plijíce na něho, brali třtinu a bili jej v 
hlavu.

FILIPSKÝM 2:5 Budiž tedy tatáž mysl při 
vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,

6 Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě 
toho za loupež rovný býti Bohu,

7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka 
přijav, podobný lidem učiněn.

8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil 
se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do 
smrti kříže.

Viz také: Žalmy 71:7; Matouš 7:28; Matouš 26:67; Marek 5:42; 
Marek 6:51; Lukáš 2:47.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

IZAIÁŠ 52:15 Tak zase skropí národy 
mnohé, i králové před ním zacpají 
ústa svá, proto že což jim nebylo 
vypravováno, to uzří, a tomu, o čemž 
neslýchali, porozumějí.

MATOUŠ 11:28 Pojdtež ke mně všickni, 
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám 
odpočinutí dám.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

LUKÁŠ 24:47 A aby bylo kázáno ve jménu 
jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi 
národy, počna od Jeruzaléma.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

JAN 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal, aby každý, kdož 
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věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
17 Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, 

aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět 
skrze něho.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:21 A staneť 
se, že každý, kdožkoli vzýval by jméno 
Páně, spasen bude.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:47 Neboť 
jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil 
jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl 
spasení až do končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:30 Nebo 
časy této neznámosti přehlídaje Bůh, již 
nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, aby 
pokání činili,

31 Protože uložil den, v kterémžto souditi 
bude všecken svět v spravedlnosti skrze 
muže, kteréhož jest k tomu vystavil, slouže 
k víře o tom všechněm, vzkříšením jeho z 
mrtvých.

ŘÍMANŮM 15:20 A to tak žádostiv jsa kázati 
evangelium, kdež ani jmenován nebyl 
Kristus, abych na cizí základ nestavěl,

21 Ale jakož psáno jest: Kterýmž není 
zvěstováno o něm, uzří, a ti, jenž neslýchali, 
srozumějí.

ŘÍMANŮM 16:25 Tomu pak, jenž může vás 
utvrditi podle evangelium mého a kázání 
Ježíše Krista, podle zjevení tajemství od 
časů věčných skrytého,

26 Nyní pak zjeveného i skrze Písma 
prorocká, podle poručení věčného Boha, 
ku poslušenství víry všechněm národům 
oznámeného,

2 KORINTSKÝM 5:19 Nebo Bůh byl v 
Kristu, smířuje svět s sebou, nepočítaje jim 
hříchů jejich, a složil v nás to slovo smíření.

EFEZSKÝM 3:8 Mně nejmenšímu ze 
všech svatých dána jest milost ta, abych 
mezi pohany zvěstoval nestihlá bohatství 
Kristova,

9 A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo 
obcování tajemství skrytého od věků v 
Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše 
Krista,

1 TIMOTEOVI 2:3 Nebo toť jest dobré 
a vzácné před spasitelem naším Bohem,

4 Kterýž chce, aby všelijací lidé spaseni byli a 
k známosti pravdy přišli.

TITOVI 2:11 Zjevilať se jest zajisté ta 
milost Boží spasitelná všechněm lidem,

2 PETRŮV 3:9 Nemeškáť Pán s naplněním 
slibů, (jakož někteří za to mají, že 
obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě, aby 
kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se 
obrátili.

1 JANŮV 2:2 A onť jest obět slitování 
za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za 
hříchy všeho světa.

1 JANŮV 4:14 A myť jsme viděli, a 
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svědčíme, že Otec poslal Syna svého 
spasitele světa.

1 JANŮV 5:11 A totoť jest svědectví to, že 
život věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu 
jeho jest.

12 Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož 
nemá Syna Božího, života nemá.

Viz také: Matouš 11:29; Jan 4:42; 2 Korintským 5:14; 1 
Timoteovi 2:6; Židům 2:3,4,9; 1 Petrův 3:18; Zjevení Janovo 

22:17.

F11 Utrpení Mesiáše.
F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.
F14 Víra v Mesiáše se vytratí.
     
IZAIÁŠ 53:1 Kdo uvěřil kázaní 

našemu? A rámě Hospodinovo komu jest 
zjeveno?

2 Nebo před ním vyrostl jako proutek, 
a jako kořen z země vyprahlé, nemaje 
podoby ani krásy. Viděliť jsme jej, ale 
nic nebylo viděti toho, proč bychom ho 
žádostivi byli.

MAREK 6:3 Zdaliž tento není tesař, syn 
Marie, bratr Jakubův a Jozesův a Judův a 
Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry jeho zde 
u nás? I zhoršili se na něm.

JAN 12:37 A ačkoli tak mnohá znamení 
činil před nimi, však jsou neuvěřili v něho,

38 Aby se naplnila řeč Izaiáše proroka, kterouž 
pověděl: Pane, kdo uvěřil kázaní našemu a 
rámě Páně komu jest zjeveno?

39 Ale protoť jsou nemohli věřiti, neb opět 
Izaiáš řekl:

40 Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, 
aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a 

neobrátili se, abych jich neuzdravil.

ŘÍMANŮM 8:3 Nebo seč nemohl býti 
Zákon, byv mdlý pro tělo, Bůh poslav 
Syna svého v podobnosti těla hřícha, a to 
příčinou hřícha, odsoudil hřích na těle,

ŘÍMANŮM 10:16 Ale ne všickni uposlechli 
evangelium. Nebo Izaiáš praví: Pane, kdo 
uvěřil kázání našemu?

17 Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo 
Boží.

FILIPSKÝM 2:6 Kterýž jsa v způsobu Božím, 
nepoložil sobě toho za loupež rovný býti 
Bohu,

7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka 
přijav, podobný lidem učiněn.

Viz také: Izaiáš 11:1,2; Jeremiáš 23:5; Ezechiel 17:22-24; 
Zachariáš 6:12; Lukáš 2:7,40,52.

F03 Mesiáš bude zapřen.
F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

IZAIÁŠ 53:3 Nejpohrdanější zajisté a 
nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a 
kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající 
tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme 
ho za nic nevážili.

ŽALMY 22:8 Všickni, kteříž mne vidí, 
posmívají se mi, ošklebují se, a hlavami 
potřásají, říkajíce:

9 Spustiltě se na Hospodina, nechť ho 
vysvobodí; nechať jej vytrhne, poněvadž se 
mu v něm zalíbilo.

MATOUŠ 26:65 Tedy nejvyšší kněz roztrhl 
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roucho své, a řekl: Rouhal se. Což ještě 
potřebujeme svědků? Aj, nyní jste slyšeli 
rouhání jeho.

66 Co se vám zdá? A oni odpovídajíce, řekli: 
Hodenť jest smrti.

67 Tedy plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; jiní 
pak hůlkami jej bili,

68 Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, 
kterýž tebe udeřil?

MAREK 9:11 I otázali se ho, řkouce: Což 
pak zákoníci praví, že Eliáš musí přijíti 
prve?

12 On pak odpověděv, řekl jim: Eliáš přijda 
nejprve, napraví všecky věci, a jakož psáno 
jest o Synu člověka, že má mnoho trpěti a za 
nic položen býti.

13 Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, a učinili 
mu, což jsou chtěli, jakož psáno jest o něm.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 
předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

3 A považte, kteraký jest ten, jenž snášel od 
hříšníků taková proti sobě odmlouvání, 
abyste neustávali, v myslech vašich 
hynouce.

Viz také: Žalmy 69:11-13,20,21; Izaiáš 50:6; Micheáš 4:14; 
Zachariáš 11:8-13; Matouš 27:39-44; Marek 15:19; Lukáš 9:22; 

Lukáš 16:14; Jan 8:48.

F09 Oběť a vykoupení Mesiáše.
F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

IZAIÁŠ 53:4 Ještotě on nemoci naše 
vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my 
však domnívali jsme se, že jest raněn, a 

ubit od Boha, i strápen.
5 On pak raněn jest pro přestoupení 

naše, potřín pro nepravosti naše; 
kázeň pokoje našeho na něj vzložena, 
a zsinalostí jeho lékařství nám 
způsobeno.

6 Všickni my jako ovce zbloudili jsme, 
jeden každý na cestu svou obrátili jsme 
se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti 
všech nás.

MATOUŠ 8:16 A když byl večer, přivedli k 
němu mnohé, kteříž ďábelství měli, a on 
vymítal duchy zlé slovem, a všecky, kteříž se 
zle měli, uzdravil,

17 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše 
proroka, řkoucího: Onť jest vzal na se 
mdloby naše, a neduhy naše nesl.

ŘÍMANŮM 4:24 Ale i pro nás, kterýmžto 
bude počteno za spravedlnost, věřícím v 
toho, kterýž vzkřísil Ježíše Pána našeho z 
mrtvých,

25 Kterýž vydán jest na smrt pro hříchy naše a 
vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše.

2 KORINTSKÝM 5:21 Nebo toho, kterýž 
hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom my učiněni byli spravedlností Boží 
v něm.

GALATSKÝM 3:13 Ale vykoupilť jest 
nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn 
byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno 
jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),

1 PETRŮV 2:21 Nebo i k tomu povoláni jste, 
jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv 
příklad, abychom následovali šlépějí jeho.

22 Kterýž hříchu neučinil, aniž jest lest 
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nalezena v ústech jeho.
23 Kterýžto, když mu zlořečili, nezlořečil zase; 

trpěv, nehrozil, ale poroučel křivdy tomu, 
jenž spravedlivě soudí.

24 Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl 
na dřevo, abychom hříchům zemrouce, 
spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí 
uzdraveni jste.

25 Nebo jste byli jako ovce bloudící, ale již 
nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší 
vašich.

1 JANŮV 2:2 A onť jest obět slitování 
za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za 
hříchy všeho světa.

Viz také: Daniel 9:24; Matouš 20:28; Lukáš 15:3-7; Římanům 
5:6-10; 1 Korintským 15:3; Efezským 5:2; Židům 9:12-15,28; 

Židům 10:14; 1 Petrův 3:18.

B02 Mesiáš je Beránek Boží.
B11 Poslušnost Mesiáše.
F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.
 
IZAIÁŠ 53:7 Pokutován jest i strápen, 

však neotevřel úst svých. Jako beránek k 
zabití veden byl, a jako ovce před těmi, 
kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst 
svých.

8 Z úzkosti a z soudu vyňat jest, a protož 
rod jeho kdo vypraví, ačkoli vyťat jest z 
země živých, a zraněn pro přestoupení 
lidu mého?

MATOUŠ 26:62 A povstav nejvyšší kněz, řekl 
jemu: Nic neodpovídáš? Což pak tito proti 
tobě svědčí?

63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, 
řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha 
živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus 

Syn Boží?
64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však 

pravím vám: Od toho času uzříte Syna 
člověka sedícího na pravici moci Boží a 
přicházejícího na oblacích nebeských.

MATOUŠ 27:12 A když na něj přední kněží a 
starší žalovali, nic neodpověděl.

13 Tedy dí mu Pilát: Neslyšíš-li, kteraké věci 
proti tobě svědčí?

14 Ale on neodpověděl jemu k žádnému slovu, 
takže se vladař tomu velmi divil.

MAREK 15:3 I žalovali na něj přední 
kněží mnoho. On pak nic neodpovídal.

4 Tedy Pilát otázal se ho opět, řka: Nic 
neodpovídáš? Hle, jak mnoho proti tobě 
svědčí.

5 Ale Ježíš předce nic neodpověděl, takže se 
podivil Pilát.

LUKÁŠ 23:9 I tázal se ho mnohými 
řečmi, ale on jemu nic neodpovídal.

LUKÁŠ 23:33 A když přišli na místo, 
kteréž slove popravištné, tu jej ukřižovali, 
i ty zločince, jednoho na pravici, druhého 
pak na levici.

SKUTKY APOŠTOLŮ 8:30 A přiběh 
Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: 
Rozumíš-liž, co čteš?

31 A on řekl: Kterakž bych mohl rozuměti, 
leč by mi kdo vyložil? I prosil Filipa, aby 
vstoupil na vůz, a seděl s ním.

32 Místo pak toho Písma, kteréž četl, toto bylo: 
Jako ovce k zabití veden jest, a jako beránek 
němý před tím, kdož jej střiže, tak neotevřel 
úst svých.

33 V ponížení jeho odsouzení jeho vyhlazeno 
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jest, rod pak jeho kdo vypraví, ačkoli 
zahlazen byl z země život jeho?

Viz také: Žalmy 22:13-22; Žalmy 69:13; Matouš 26:66-68; Jan 
19:7-9; 1 Petrův 2:23.

B12 Dokonalost Mesiáše.
F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.
     
IZAIÁŠ 53:9 Kterýžto vydal bezbožným 

hrob jeho, a bohatému, aby byl usmrcen, 
ješto však nepravosti neučinil, aniž jest 
nalezena lest v ústech jeho.

MATOUŠ 27:57 A když byl večer, přišel 
jeden člověk bohatý od Arimatie, jménem 
Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův.

58 Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil za tělo 
Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal dáti tělo.

59 A vzav tělo Ježíšovo Jozef, obvinul je v 
plátno čisté,

60 A vložil do svého nového hrobu, kterýž byl 
vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke 
dveřům hrobovým, odšel.

MAREK 15:27 Ukřižovali také s ním dva 
lotry: jednoho na pravici a druhého na levici 
jeho.

28 I naplněno jest písmo, řkoucí: A s 
nepravými počten jest.

ŽIDŮM 5:9 A tak dokonalý jsa, učiněn 
jest všechněm sebe poslušným původem 
spasení věčného,

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 

učiněn byl,

Viz také: Marek 15:43-46; Lukáš 23:41,50-53; Jan 19:38-42; 
Skutky Apoštolů 13:28; 1 Korintským 15:4; Jan 3:5.

E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
F09 Oběť a vykoupení Mesiáše.
G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.
     
IZAIÁŠ 53:10 Taktě se líbilo Hospodinu 

jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože 
duši svou v oběť za hřích,viděl símě 
své, byl dlouhověký, a to, což se líbí 
Hospodinu, skrze něho šťastně konáno 
bylo.

11 Z práce duše své uzří užitek, jímž 
nasycen bude. Známostí svou 
ospravedlní spravedlivý služebník můj 
mnohé; nebo nepravosti jejich on sám 
ponese.

ŽALMY 110:3 Lid tvůj dobrovolný v den 
boje tvého v ozdobě svatosti, z života hned v 
svitání jako rosa plod tvůj bude.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli 
přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky 
dny, až do skonání světa. Amen.

LUKÁŠ 22:44 A jsa v boji, horlivěji se 
modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě 
krve tekoucí na zemi.

JAN 12:24 Amen, amen pravím vám: 
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Zrno pšeničné padna v zemi, neumře-li, 
onoť samo zůstane, a pakliť umře, mnohý 
užitek přinese.

ŘÍMANŮM 3:21 Ale nyní bez Zákona 
spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená 
Zákonem i Proroky,

22 Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše 
Krista, ke všem a na všecky věřící.

23 Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, 
a nemají slávy Boží.

24 Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, 
milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se 
stalo v Kristu Ježíši,

1 KORINTSKÝM 6:11 A takoví jste 
někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni 
jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána 
Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.

2 KORINTSKÝM 5:20 Protož my na 
místo Krista poselství dějeme; a jako by 
Bůh skrze nás žádal vás, prosíme na místě 
Kristově, smiřte se s Bohem.

21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás 
učinil hříchem, abychom my učiněni byli 
spravedlností Boží v něm.

EFEZSKÝM 4:11 A onť jest dal některé 
zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné 
evangelisty, jiné pastýře a učitele,

12 Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k 
vzdělání těla Kristova,

ŽIDŮM 9:22 A téměř všecko podle 
Zákona krví očišťováno bývá, a bez krve 
vylití nebývá odpuštění vin.

ŽIDŮM 12:2 Patříce na vůdce a 
dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo 

předložené sobě radosti strpěl kříž, 
opováživ se hanby, i posadil se na pravici 
trůnu Božího.

ZJEVENÍ JANOVO 5:9 A zpívali píseň 
novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a 
otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a 
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého 
pokolení a jazyku a lidu i národu.

10 A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, 
a budeme kralovati na zemi.

Viz také: Izaiáš 42:1; Matouš 17:5; Jan 12:27-32; Římanům 
5:1,9,18,19; Galatským 4:19; Titovi 3:6,7; 1 Petrův 2:24; 1 Petrův 

3:18; Zjevení Janovo 7:9-17.

E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
F09 Oběť a vykoupení Mesiáše.
H06 Přímluva Mesiáše.
  
IZAIÁŠ 53:12 A protož dám jemu díl 

pro mnohé, aby s nesčíslnými dělil se 
o kořist, proto že vylil na smrt duši 
svou, a s přestupníky počten jest. Onť 
sám nesl hřích mnohých, a přestupníků 
zástupcím byl.

MAREK 15:28 I naplněno jest písmo, 
řkoucí: A s nepravými počten jest.

LUKÁŠ 22:37 Nebo pravím vám, že se 
ještě to musí naplniti na mně, což psáno: A 
s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, 
kteréž psány jsou o mně, konec berou.

LUKÁŠ 23:34 Tedy Ježíš řekl: Otče, odpusť 
jim, neboť nevědí, co činí. A rozdělivše 
roucho jeho, metali o ně los.

FILIPSKÝM 2:8 A v způsobu nalezen jako 
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člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do 
smrti, a to do smrti kříže.

9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu 
jméno, kteréž jest nad každé jméno,

10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, 
těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž 
jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus 
jest Pánem v slávě Boha Otce.

Viz také: Žalmy 2:8; Izaiáš 49:24,25; Izaiáš 52:15; Matouš 
12:28,29; Koloským 2:15; Židům 2:14,15.

E24 Mesiáš přinese mír.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 54:1-4
IZAIÁŠ 54:5 Nebo manželem tvým jest 

Učinitel tvůj, jehož jméno Hospodin 
zástupů, a vykupitel tvůj Svatý Izraelský 
Bohem vší země slouti bude.

IZAIÁŠ 54:6-9
IZAIÁŠ 54:10 A byť se i hory 

pohybovaly, a pahrbkové ustupovali, 
milosrdenství mé však od tebe 
neodstoupí, a smlouva pokoje mého se 
nepohne, praví slitovník tvůj Hospodin.

11 Ó ssoužená, vichřicí zmítaná, potěšení 
zbavená, aj, já položím na karbunkulích 
kamení tvé, a založím tě na zafiřích.

12 A vzdělám z křištálu skla tvá, a brány tvé 
z kamení třpytícího se, i všecka pomezí 
tvá z kamení drahého.

13 Synové pak tvoji všickni vyučení budou 
od Hospodina, a hojnost pokoje budou 
míti synové tvoji.

IZAIÁŠ 54:14-17

LUKÁŠ 10:21 V tu hodinu rozveselil se 
v duchu Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče, 
Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl 
před moudrými a opatrnými, a zjevils je 
maličkým. Ovšem, Otče, neb tak se líbilo 
před tebou.

LUKÁŠ 24:45 Tedy otevřel jim mysl, aby 
rozuměli Písmům.

JAN 6:45 Psáno jest v Prorocích: A budou 
všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož 
slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.

JAN 6:65 I pravil: Protož jsem vám 
řekl, že žádný nemůže přijíti ke mně, leč by 
dáno bylo od Otce mého.

JAN 14:26 Utěšitel pak, ten Duch svatý, 
kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás 
naučí všemu a připomeneť vám všecko, což 
jsem koli mluvil vám.

SKUTKY APOŠTOLŮ 14:22 
Potvrzujíce duší učedlníků, a napomínajíce 
jich, aby trvali u víře, a pravíce, že musíme 
skrze mnohá soužení vjíti do království 
Božího.

EFEZSKÝM 4:21 Ač jestliže jste ho slyšeli a 
o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v 
Ježíšovi,

1 TESALONICKÝM 4:9 O lásce pak 
bratrské neníť potřebí psáti vám; nebo 
jste vy již tomu od Boha naučeni, abyste 
milovali jedni druhé.

ŽIDŮM 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v 
kterouž vejdu s domem Izraelským po těch 
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dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl 
jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu 
jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich.

ZJEVENÍ JANOVO 21:18 A bylo stavení zdi 
jeho jaspis, město pak samo zlato čisté, 
podobné sklu čistému.

19 A základové zdi městské všelikým 
kamenem drahým ozdobeni byli. Základ 
první byl jaspis, druhý zafir, třetí chalcedon, 
čtvrtý smaragd,

20 Pátý sardonyx, šestý sardius, sedmý 
chryzolit, osmý beryllus, devátý topazion, 
desátý chryzoprassus, jedenáctý hyacint, 
dvanáctý ametyst.

21 Dvanácte pak bran dvanácte perel jest, a 
jedna každá brána jest z jedné perly; a rynk 
města zlato čisté jako sklo, kteréž se naskrze 
prohlédnouti může.

Viz také: #1; #2; #3; #5; Žalmy 25:8-12; Žalmy 34:20; Žalmy 
71:17; Izaiáš 2:3; Izaiáš 11:9; Izaiáš 51:6; Jeremiáš 31:34; Matouš 

11:27; Římanům 11:29; Jan 2:20,27.

E07 Nabídka spasení Mesiášem.

IZAIÁŠ 55:1 Ej, všickni žízniví, poďte 
k vodám, i vy,kteříž nemáte žádných 
peněz. Poďte, kupujte a jezte, poďte, 
pravím, kupujte bez peněz a bez záplaty 
víno a mléko.

JAN 4:13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý, kdož 
pije vodu tuto, žízniti bude opět.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, řeky z 
života jeho poplynou vody živé.

1 PETRŮV 2:2 Jakožto nyní zrozená 
nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího 
slova žádostivi buďte, abyste jím rostli,

ZJEVENÍ JANOVO 21:6 I dí mi: Již se stalo. 
Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť 
žíznivému dám z studnice vody živé darmo.

ZJEVENÍ JANOVO 22:17 A Duch i nevěsta 
řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož 
žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života 
darmo.

Viz také: Izaiáš 41:18; Izaiáš 52:3; Izaiáš 63:1; Joel 3:18; Matouš 
13:44; Matouš 26:29; Římanům 3:24; 1 Korintským 3:2; 

Efezským 2:8.

E07 Nabídka spasení Mesiášem.

IZAIÁŠ 55:2 Proč vynakládáte peníze 
ne za chléb, a práci svou za to, což 
nenasycuje? Poslechněte mne raději, 
a jezte to, což jest dobrého, a nechť se 
kochá v tuku duše vaše.

MATOUŠ 15:9 Nadarmoť mne ctí, učíce 
učení, jenž jsou přikázání lidská.

MATOUŠ 22:4 Opět poslal jiné služebníky, 
řka: Povězte pozvaným: Aj, oběd můj 
připravil jsem, volové moji a krmný dobytek 
zbit jest, a všecko hotovo. Pojďtež na 
svadbu.
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MAREK 7:14 I svolav všecken zástup, 
pravil jim: Slyšte mne všickni a rozumějte.

ŘÍMANŮM 10:2 Neboť jim svědectví 
vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne 
podle umění.

3 Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a svou 
vlastní spravedlnost hledajíce vystaviti, 
spravedlnosti Boží nebyli poddáni.

ŘÍMANŮM 10:17 Tedy víra z slyšení, a slyšení 
skrze slovo Boží.

FILIPSKÝM 3:7 Ale to, což mi bylo jako zisk, 
položil jsem sobě pro Krista za škodu.

Viz také: Žalmy 34:12; Príslovia 8:32; Izaiáš 46:6; Izaiáš 
51:1,4,7; Jeremiáš 2:13; Jeremiáš 31:14; Habakuk 2:13; Lukáš 

15:23; Jan 6:48-58.

E11 Mesiáš se stane dárcem věčného  života.
E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.

IZAIÁŠ 55:3 Nakloňte ucha svého, a 
poďte ke mně, poslechněte, a budeť 
živa duše vaše; učiním zajisté s vámi 
smlouvu věčnou, milosrdenství 
Davidova přepevná.

MATOUŠ 13:16 Ale oči vaše blahoslavené 
jsou, že vidí, i uši vaše, že slyší.

MATOUŠ 17:5 Když pak on ještě mluvil, 
aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl 
hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj 
milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho 
poslouchejte.

JAN 5:24 Amen, amen pravím vám: Že kdož 
slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, 

máť život věčný, a na soud nepřijde, ale 
přešelť jest z smrti do života.

25 Amen, amen pravím vám: Že přijde hodina, 
a nyníť jest, kdyžto mrtví uslyší hlas Syna 
Božího, a kteříž uslyší, živi budou.

JAN 6:37 Všecko, což mi dává Otec, ke 
mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, 
nevyvrhu ven.

JAN 6:44 Však žádný nemůž přijíti 
ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne 
poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den 
nejposlednější.

45 Psáno jest v Prorocích: A budou všickni 
učeni od Boha. Protož každý, kdož slyšel od 
Otce a naučil se, jdeť ke mně.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

JAN 8:47 Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; 
protož vy neslyšíte, že z Boha nejste.

JAN 10:27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, 
a já je znám, a následujíť mne.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:34 A 
že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více 
nenavracoval v porušení, takto o tom řekl: 
Dám vám svaté věci Davidovy věrné.

Viz také: 1. Mojžišova 17:7; Žalmy 78:1; Žalmy 89:36-38; 
Príslovia 4:20; Izaiáš 61:8; Jeremiáš 32:40; Jeremiáš 50:5; 

Ezechiel 37:24,25; Matouš 11:28; Židům 13:20.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

IZAIÁŠ 55:4 Aj, za svědka národům dal 
jsem jej, za vůdce a učitele národům.
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JAN 10:3 Tomuť vrátný otvírá, a ovce hlas jeho 
slyší, a on svých vlastních ovec ze jména 
povolává, a vyvodí je.

JAN 10:27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, 
a já je znám, a následujíť mne.

JAN 13:13 Vy nazýváte mne Mistrem a 
Pánem, a dobře pravíte, jsemť zajisté.

JAN 18:37 I řekl jemu Pilát: Tedy král 
jsi ty? Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť 
jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět 
přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, 
kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.

1 TIMOTEOVI 6:13 Přikazujiť tobě 
před Bohem, kterýž všecko obživuje, a 
před Kristem Ježíšem, kterýž osvědčil před 
Pontským Pilátem dobré vyznání,

ZJEVENÍ JANOVO 1:5 A od Ježíše Krista, 
jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z 
mrtvých, a kníže králů země, kterýžto 
zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich 
krví svou,

ZJEVENÍ JANOVO 3:14 Andělu pak církve 
Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek 
ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

Viz také: Ezechiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hozeáš 3:5; Micheáš 
5:1-3; Matouš 2:6; Jan 3:16; Jan 12:26; Židům 2:10; Židům 5:9.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

IZAIÁŠ 55:5 Aj, národu, k němužs 
se neznal, povoláš, a národové, kteříž 
tě neznali, k tobě se sběhnou, pro 

Hospodina Boha tvého, a Svatého 
Izraelského, nebo tě oslaví.

JAN 10:16 A mámť i jiné ovce, kteréž 
nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím 
přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A budeť 
jeden ovčinec a jeden pastýř.

JAN 13:31 Když pak on vyšel, dí Ježíš: 
Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh 
oslaven jest v něm.

32 A poněvadž Bůh oslaven jest v něm, i Bůh 
oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

ŘÍMANŮM 15:21 Ale jakož psáno jest: 
Kterýmž není zvěstováno o něm, uzří, a ti, 
jenž neslýchali, srozumějí.

1 PETRŮV 1:11 Snažujíce se tomu 
vyrozuměti, na který aneb jaký čas mínil 
by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, 
předpovídající o utrpeních Kristových a o 
veliké slávě za tím jdoucí.

Viz také: 1. Mojžišova 49:10; Žalmy 18:44; Žalmy 110:1-3; Izaiáš 
11:10; Izaiáš 52:15; Izaiáš 60:5,9; Hozeáš 1:10; Skutky Apoštolů 

3:13; Skutky Apoštolů 5:31; Židům 5:5.

E07 Nabídka spasení Mesiášem.

IZAIÁŠ 55:6 Hledejte Hospodina, 
pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, 
pokudž blízko jest.

MATOUŠ 6:33 Ale hledejte vy nejprv 
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království Božího a spravedlnosti jeho, a 
toto vše bude vám přidáno.

MATOUŠ 7:7 Proste, a dánoť bude vám; 
hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám 
otevříno.

8 Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, 
nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno.

LUKÁŠ 11:9 I jáť pravím vám: Proste, 
a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; 
tlucte, a budeť vám otevříno.

10 Neb každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, 
nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.

JAN 12:35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na 
malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud 
Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo 
kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

36 Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste 
synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a 
odšed, skryl se před nimi.

ŘÍMANŮM 11:7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, 
toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, 
jiní pak zatvrzeni jsou,

ŽIDŮM 2:3 Kterakž my utečeme, 
takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto 
nejprvé začalo vypravováno býti skrze 
samého Pána, od těch pak, kteříž Pána 
slýchali, nám utvrzeno jest.

Viz také: Žalmy 27:8; Žalmy 69:33; Žalmy 105:4; Žalmy 145:18; 
Žalmy 148:14; Izaiáš 12:6; Izaiáš 45:19; Izaiáš 46:13; Jeremiáš 

29:12-14; Plaè 3:25; Ámos 5:4; Sofoniáš 2:3; Malachiáš 3:1; 
Matouš 7:7,8; Lukáš 12:31; Lukáš 13:25; Jan 6:26; Jan 7:33,34; 2 

Korintským 6:1,2.

E21 Mesiáš bude odpouštět hříchy.

IZAIÁŠ 55:7 Opusť bezbožný cestu 
svou, a člověk nepravý myšlení svá, a 
nechť se navrátí k Hospodinu, i slitujeť 
se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest 
hojný k odpuštění.

MATOUŠ 7:21 Ne každý, kdož mi říká: 
Pane, Pane, vejde do království nebeského, 
ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v 
nebesích jest.

22 Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, 
zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a 
ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém 
jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili?

23 A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy 
neznal. Odejděte ode mne, činitelé 
nepravosti.

MATOUŠ 9:13 Jděte vy raději a učte se, 
co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. 
Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale 
hříšných ku pokání.

LUKÁŠ 7:47 Protož pravím tobě: 
Odpuštěniť jsou jí hříchové mnozí, neboť 
jest milovala mnoho. Komuť se pak málo 
odpouští, málo miluje.

LUKÁŠ 15:10 Takť pravím vám, že jest 
radost před anděly Božími nad jedním 
hříšníkem pokání činícím.

LUKÁŠ 15:24 Nebo tento syn můj byl 
umřel, a zase ožil; byl zahynul, a nalezen 
jest. I počali veseli býti.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:19 Protož 
čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni 
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hříchové vaši, když by přišli časové 
rozvlažení od tváři Páně,

1 TIMOTEOVI 1:15 Věrnáť jest tato řeč 
a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš 
přišel na svět, aby hříšné spasil, z nichžto já 
první jsem.

16 Ale proto milosrdenství jsem došel, aby na 
mně prvním dokázal Ježíš Kristus všeliké 
dobrotivosti, ku příkladu těm, kteříž mají 
uvěřiti v něho k životu věčnému.

Viz také: 2. Mojžišova 34:6,7; Žalmy 130:7; Izaiáš 1:16-18; 
Izaiáš 43:25; Izaiáš 44:22; Jeremiáš 3:12; Ezechiel 3:18,19; 
Ezechiel 18:21-23,27-32; Ezechiel 33:11,14-16; Hozeáš 14:1,2; 

Jonáš 3:10; Matouš 23:25,26; Římanům 5:16-21; 1 Korintským 
6:9-11; Efezským 1:6-8; Jakubův 4:8-10.

E22 Práce Mesiáše bude požehnána.

IZAIÁŠ 55:10 Nebo jakož prší déšť neb 
sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, 
ale napájí zemi, a činí ji plodistvou 
a úrodnou, tak že vydává símě 
rozsívajícímu, a chléb jedoucímu,

11 Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst 
mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale 
učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to 
vykoná, k čemuž je posílám.

MATOUŠ 24:35 Nebe a země pominou, ale 
slova má nepominou.

JAN 6:63 Duch jest, jenž obživuje, 
těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já 
mluvím vám, Duch a život jsou.

ŘÍMANŮM 10:17 Tedy víra z slyšení, a slyšení 
skrze slovo Boží.

1 TESALONICKÝM 2:13 Protož i my díky 

činíme Bohu bez přestání, že přijavše slovo 
Boží, kteréž jste slyšeli od nás, přijali jste 
ne jako slovo lidské, ale jakož v pravdě jest, 
jako slovo Boží, kterýžto i dílo své působí v 
vás věřících.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

ŽIDŮM 2:3 Kterakž my utečeme, 
takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto 
nejprvé začalo vypravováno býti skrze 
samého Pána, od těch pak, kteříž Pána 
slýchali, nám utvrzeno jest.

JAKUBŮV 1:18 On proto, že chtěl, zplodil 
nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli 
prvotiny nějaké stvoření jeho.

1 PETRŮV 1:23 Znovu zrozeni jsouce 
ne z porušitelného semene, ale z 
neporušitelného, totiž skrze živé slovo Boží 
a zůstávající na věky.

Viz také: Izaiáš 45:23; Izaiáš 46:10; Lukáš 8:11-16.

H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 55:12 A protož s veselím 
vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. 
Hory i pahrbkové zvučně naproti vám 
prozpěvovati budou, a všecko dříví 
polní rukama plésati bude.

13 Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo 
hloží vyroste myrtus, a bude to 
Hospodinu k slávě, na znamení věčné, 
kteréž nebude vyhlazeno.
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ŘÍMANŮM 5:1 Ospravedlněni tedy jsouce 
z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána 
našeho Jezukrista,

ŘÍMANŮM 15:13 Bůh pak naděje naplňujž vás 
všelikou radostí a pokojem u víře, tak abyste 
se rozhojnili v naději skrze moc Ducha 
svatého.

1 KORINTSKÝM 6:9 Zdali nevíte, že 
nespravedliví dědictví království Božího 
nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, 
ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, 
ani samcoložníci,

10 Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani 
zlolejci, ani dráči, dědictví království 
Božího nedůjdou.

11 A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, 
ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve 
jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha 
našeho.

2 KORINTSKÝM 5:17 Protož jest-li 
kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci 
pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.

GALATSKÝM 5:22 Ovoce pak 
Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, 
dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost.

KOLOSKÝM 1:11 Všelikou mocí zmocněni 
jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší 
trpělivosti a dobrotivosti s radostí,

ZJEVENÍ JANOVO 2:7 Kdo má uši, 
slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož 
zvítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest 
uprostřed ráje Božího.

ZJEVENÍ JANOVO 22:2 Uprostřed pak 
rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo 
života, přinášející dvanáctero ovoce, na 
každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své 
k zdraví národů.

Viz také: #1; #2; #5.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
     
IZAIÁŠ 56:6 Cizozemce pak, kteříž by 

se připojili k Hospodinu, aby sloužili 
jemu, a milovali jméno Hospodinovo, 
jsouce u něho za služebníky, 
všecky ostříhající soboty, aby jí 
nepoškvrňovali, a držící smlouvu mou,

7 Ty přivedu k hoře svatosti své, 
a obveselím je v domě svém 
modlitebném. Zápalové jejich a oběti 
jejich příjemné mi budou na oltáři 
mém; nebo dům můj dům modlitby 
slouti bude u všech národů.

8 Pravíť Panovník Hospodin, kterýž 
shromažďuje rozehnané Izraelovy: 
Ještěť shromáždím k němu a k 
shromážděným jeho.

IZAIÁŠ 43:6 Dím půlnoční straně: 
Navrať, a polední: Nezbraňuj. Přiveď zase 
syny mé zdaleka, a dcery mé od končin 
země,

IZAIÁŠ 49:22 Toto praví Panovník 
Hospodin: Aj, já pozdvihnu k národům ruky 
své, a k lidem vyzdvihnu korouhev svou, 
aby přinesli syny tvé na rukou, a dcery tvé 
aby na plecech neseny byly.
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MAREK 11:17 I učil je, řka jim: Zdaliž není 
psáno, že dům můj dům modlitby slouti 
bude u všech národů? Vy pak učinili jste jej 
peleší lotrů.

JAN 10:16 A mámť i jiné ovce, kteréž 
nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím 
přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A budeť 
jeden ovčinec a jeden pastýř.

JAN 11:51 Toho pak neřekl sám od 
sebe, ale nejvyšším knězem byv léta toho, 
prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za tento 
národ,

52 A netoliko za tento národ, ale také, aby syny 
Boží rozptýlené shromáždil v jedno.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:41 Tedy ti, 
kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni 
jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo 
tří tisíců.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:34 Tedy Petr 
otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, že 
Bůh není přijimač osob.

35 Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí 
spravedlnost, příjemný jest jemu;

EFEZSKÝM 1:10 Aby v dokonání plnosti časů 
v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto 
nebeské věci, buďto zemské.

EFEZSKÝM 2:11 Protož pamatujte, že vy byli 
někdy pohané podle těla, kteříž jste slouli 
neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na 
těle, kteráž se působí rukama,

12 A že jste byli za onoho času bez Krista, 
odcizeni od společnosti Izraele, a cizí od 
úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez 
Boha na světě.

13 Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy 
byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev 
Kristovu.

EFEZSKÝM 2:18 Neboť skrze něho obojí 
máme přístup v jednom Duchu k Otci.

19 Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale 
spoluměšťané svatých a domácí Boží,

20 Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, 
kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám 
Ježíš Kristus,

21 Na němžto všecko stavení příslušně 
vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

23 K veřejnému shromáždění a k církvi 
prvorozených, kteříž zapsáni jsou v 
nebesích, a k Bohu soudci všech, a k 
duchům spravedlivých dokonalých,

24 A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, 
a ku pokropení krví, lépe mluvící nežli 
Abelova.

ŽIDŮM 13:15 Protož skrze něho obětujme 
Bohu obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů, 
oslavujících jméno jeho.

1 PETRŮV 2:5 I vy, jakožto kamení živé, 
vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo 
svaté, k obětování duchovních obětí, 
vzácných Bohu skrze Jezukrista.

ZJEVENÍ JANOVO 14:1 Tedy pohleděl 
jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním 
sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno 
Otce jeho napsané na čelích svých.
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Viz také: #1; #3; #4; Izaiáš 56:3; Skutky Apoštolů 11:23; 2 
Korintským 8:5; Židům 10:19-22; 1 Petrův 1:1,2.

E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
G06 Příbytek Ducha svatého.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 57:15 Nebo takto dí ten 
důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti 
přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na 
výsosti a v místě svatém bydlím, ano 
i s tím, kterýž jest skroušeného a 
poníženého ducha přebývám, obživuje 
ducha ponížených, obživuje také srdce 
skroušených.

16 Nebuduť se zajisté na věky nesnadniti, 
aniž se budu věčně hněvati, neboť by 
duch před oblíčejem mým zmizel, i 
dchnutí, kteréž jsem já učinil.

17 Pro nepravost lakomství jeho rozhněval 
jsem se, a ubil jsem jej; skryl jsem se a 
rozhněval proto, že odvrátiv se, odšel 
cestou srdce svého.

18 Vidím cesty jeho, a však uzdravím 
jej; zprovodím jej, a jemu potěšení 
navrátím, i těm, kteříž kvílí s ním.

MATOUŠ 19:28 A Ježíš řekl jim: Amen 
pravím vám, že vy, kteříž jste následovali 
mne, v druhém narození, když se posadí 
Syn člověka na trůnu velebnosti své, 
sednete i vy na dvanácti stolicích, soudíce 
dvanáctero pokolení Izraelské.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

JAN 1:12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc 
syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve 
jméno jeho,

13 Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle 
muže, ale z Boha zplozeni jsou.

JAN 3:3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, 
amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo 
znovu, nemůž viděti království Božího.

4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk 
naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v 
život matky své vjíti a naroditi se?

5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím 
tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha 
svatého, nemůž vjíti do království Božího.

6 Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se 
narodilo z Ducha, duch jest.

7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se 
znovu zroditi.

8 Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale 
nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest 
každý, kdož se z Ducha narodil.

GALATSKÝM 6:15 Nebo v Kristu 
Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, 
ale nové stvoření.

EFEZSKÝM 2:1 I vás obživil mrtvé vinami a 
hříchy,

KOLOSKÝM 3:9 Nelžete jedni na druhé, když 
jste svlékli s sebe starého člověka s skutky 
jeho,

10 A oblékli toho nového, obnovujícího se k 
známosti jasné, podle obrazu toho, jenž jej 
stvořil,

TITOVI 3:5 Ne z skutků spravedlnosti, 
kteréž bychom my činili, ale podle 
milosrdenství svého spasil nás, skrze 
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obmytí druhého narození, a obnovení 
Ducha svatého,

JAKUBŮV 1:18 On proto, že chtěl, zplodil 
nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli 
prvotiny nějaké stvoření jeho.

1 PETRŮV 1:3 Požehnaný Bůh a Otec 
Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto podle 
mnohého milosrdenství svého znovu 
zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení 
Ježíše Krista z mrtvých,

1 PETRŮV 1:23 Znovu zrozeni jsouce 
ne z porušitelného semene, ale z 
neporušitelného, totiž skrze živé slovo Boží 
a zůstávající na věky.

1 PETRŮV 2:2 Jakožto nyní zrozená 
nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího 
slova žádostivi buďte, abyste jím rostli,

1 JANŮV 2:29 Poněvadž víte, že on 
spravedlivý jest, znejtež také, že každý, 
kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.

1 JANŮV 3:9 Každý, kdož se narodil z 
Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm 
zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha 
narozen jest.

1 JANŮV 5:1 Každý, kdož věří, že Ježíš 
jest Kristus, z Boha se narodil; a každý, kdož 
miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, 
kterýž zplozen jest z něho.

1 JANŮV 5:4 Všecko zajisté, což se 
narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to 
vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.

1 JANŮV 5:18 Víme, že každý, kdož 
se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, jenž 
narozen jest z Boha, ostříhá sebe samého, a 
ten zlostník se ho nedotýká.

Viz také: #2; Žalmy 51:12; Žalmy 103:9-16; Žalmy 138:6; Žalmy 
147:3; Izaiáš 66:2; Jeremiáš 31:33; Jeremiáš 32:40; Ezechiel 11:19; 
Ezechiel 18:31; Ezechiel 36:26,27; Matouš 5:3; Lukáš 15:20-24; 

Jan 14:23; Římanům 5:21; 2 Korintským 5:17; Efezským 2:5,8,10; 
Filipským 2:13; Koloským 1:13; Koloským 2:13; Jakubův 4:6.

E24 Mesiáš přinese mír.

IZAIÁŠ 57:19 Stvořím ovoce rtů, hojný 
pokoj, dalekému jako blízkému, praví 
Hospodin, a tak uzdravím jej.

LUKÁŠ 2:14 Sláva na výsostech Bohu, a 
na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

EFEZSKÝM 2:14 Nebo onť jest pokoj náš, 
kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu 
dělící na různo,

15 A nepřátelství, totiž Zákon přikázání, 
záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze 
tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v 
jednoho nového člověka, tak čině pokoj,

16 A v mír uvodě oboje v jednom těle Bohu 
skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.

17 A přišed, zvěstoval pokoj vám, dalekým i 
blízkým.

D06 Mesiáš se stane Utěšitelem.
D07 Mesiáš se stane Prostředníkem.
E08 Spravedlnost Mesiáše.
H06 Přímluva Mesiáše.
     
IZAIÁŠ 59:16 Když tedy viděl, že 

není žádného muže, až se užasl, že 
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není žádného prostředníka. A protož 
vysvobození jemu způsobilo rámě 
jeho, a spravedlnost jeho sama jej 
zpodepřela.

ŽALMY 20:7 Nyníť jsme poznali, že 
Hospodin zachoval svého pomazaného, a 
že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v 
jeho přesilné pravici jest spasení.

ŽALMY 80:18 Budiž ruka tvá nad mužem 
pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi 
zmocnil sobě,

1 TIMOTEOVI 2:5 Jedenť jest zajisté 
Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, 
člověk Kristus Ježíš,

ŽIDŮM 9:15 A pro tu příčinu nové 
smlouvy prostředník jest, aby, když by smrt 
mezi to vkročila k vyplacení přestoupení 
těch, kteráž byla za první smlouvy, zaslíbení 
věčného dědictví přijali ti, jenž jsou 
povoláni.

ŽIDŮM 10:7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, 
(jakož v knihách psáno jest o mně), abych 
činil, ó Bože, vůli tvou.

1 JANŮV 2:1 Synáčkové moji, totoť vám 
píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, 
přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista 
spravedlivého.

Viz také: 1. Mojžišova 18:23-32; Žalmy 40:8; Žalmy 98:1,2; 
Žalmy 106:23; Žalmy 108:7; Žalmy 138:7; Izaiáš 63:5; Jeremiáš 

5:1; Ezechiel 22:30.

E08 Spravedlnost Mesiáše.

IZAIÁŠ 59:17 Nebo oblékl spravedlnost 
jako pancíř, a lebka spasení na hlavě 
jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v 
sukni, a oděl se horlivostí jako pláštěm,

IZAIÁŠ 11:5 Nebo spravedlnost bude 
pasem bedr jeho, a pravda přepásaním ledví 
jeho.

ŘÍMANŮM 13:12 Noc pominula, ale den se 
přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti, a 
oblecme se v odění světla.

2 KORINTSKÝM 6:7 V slovu pravdy, 
v moci Boží, skrze odění spravedlnosti, 
napravo i nalevo,

EFEZSKÝM 6:14 Stůjtež tedy, majíce 
podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni 
jsouce v pancíř spravedlnosti,

15 A obuté majíce nohy v hotovost k 
evangelium pokoje,

16 A zvláště pak vezmouce štít víry, 
kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé 
nešlechetníka toho uhasiti.

17 A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž 
jest slovo Boží,

1 TESALONICKÝM 5:8 Ale my, synové 
dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce 
v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest 
naděje spasení.

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.
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Viz také: Izaiáš 51:9.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 59:18 Aby podlé skutků, 
aby podlé nich odplacel prchlivostí 
protivníkům svým, odměnu nepřátelům 
svým, i ostrovům odplatu aby dával.

19 I budou se báti na západ jména 
Hospodinova, a na východu slunce slávy 
jeho, když se přivalí jako řeka nepřítel, 
jejž duch Hospodinův preč zažene.

20 Neboť přijde k Sionu vykupitel, a k těm, 
kteříž se odvracují od přestoupení v 
Jákobovi, praví Hospodin.

IZAIÁŠ 11:10 A budeť v ten den, že 
na kořen Izai, kterýž stane za korouhev 
národům, pohané pilně ptáti se budou; 
nebo odpočívání jeho bude slavné.

MALACHIÁŠ 1:11 Nebo od východu 
slunce až na západ jeho veliké bude jméno 
mé mezi národy, a na všelikém místě kadění 
přinášíno bude jménu mému, a obět čistá. 
Veliké zajisté jméno mé bude mezi národy, 
praví Hospodin zástupů,

MATOUŠ 16:27 Syn zajisté člověka přijde v 
slávě Otce svého s anděly svými, a tehdážť 
odplatí jednomu každému podle skutků 
jeho.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 

nevešla plnost pohanů.
26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 

psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #4; #5; 3. Mojžišova 25:25,26; Rút 4:1-22; 
Izaiáš 41:14; Izaiáš 44:6,24; Izaiáš 48:17; Izaiáš 49:7; Izaiáš 

54:5,8; Izaiáš 60:16; Izaiáš 63:16; Jeremiáš 14:8; 2 Korintským 
1:10; Galatským 4:5; 2 Timoteovi 4:18; Titovi 2:14; Židům 2:15; 

2 Petrův 2:9.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 59:21 Tatoť pak bude smlouva 
má s nimi, praví Hospodin: Duch můj, 
kterýž jest v tobě, a slova má, kteráž 
jsem vložil v ústa tvá, neodejdouť od 
úst tvých, ani od úst semene tvého, ani 
od úst potomků semene tvého, praví 
Hospodin, od tohoto času až na věky.

JEREMIÁŠ 31:31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, 
v nichž učiním s domem Izraelským a s 
domem Judským smlouvu novou.

32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s 
otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni 
zrušili, a já abych zůstati měl manželem 
jejich? dí Hospodin.
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33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s 
domem Izraelským po těchto dnech, dí 
Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti 
jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu 
Bohem jejich, a oni budou mým lidem.

34 A nebudou učiti více jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznejte Hospodina. Všickni zajisté 
napořád znáti mne budou, od nejmenšího 
z nich až do největšího z nich, dí Hospodin; 
milostiv zajisté budu nepravosti jejich, a na 
hřích jejich nezpomenu více.

LUKÁŠ 11:13 Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, 
umíte dobré dary dávati dětem svým, čím 
více Otec váš nebeský dá Ducha svatého 
těm, kteříž ho prosí?

ŘÍMANŮM 9:6 Avšak nemůže zmařeno býti 
slovo Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou z 
Izraele, Izraelští jsou.

7 Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, 
hned také všickni jsou synové, ale v Izákovi 
nazváno bude tvé símě.

8 To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, 
jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové 
Božího zaslíbení, ti se počítají za símě.

ŽIDŮM 8:8 Nebo obviňuje Židy, dí: 
Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s 
domem Izraelským a s domem Judským v 
smlouvu novou.

9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil 
s otci jejich v ten den, když jsem je vzal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, 
a já opustil jsem je, praví Pán.

10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu 
s domem Izraelským po těch dnech, 
praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, 

a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.

Viz také: #1; #2; Matouš 26:26-29.

B14 Mesiáš šíří slávu Boží.
C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
     
IZAIÁŠ 60:1 Povstaniž, zastkvěj se, 

poněvadž přišlo světlo tvé, a sláva 
Hospodinova vzešla nad tebou.

2 Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota 
národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, 
a sláva jeho nad tebou vidína bude.

3 I budou choditi národové v světle tvém, 
a králové v blesku, jenž vzejde nad 
tebou.

4 Pozdvihni vůkol očí svých, a popatř. 
Všickni tito shromáždíce se, k tobě se 
poberou, synové tvoji zdaleka přijdou, a 
dcery tvé při boku tvém chovány budou.

5 Tehdáž uzříš to, a rozveselíš se, tehdáž 
podiví se, a rozšíří se srdce tvé; nebo 
se obrátí k tobě množství mořské, síla 
pohanů přijde k tobě.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

LUKÁŠ 2:30 Neboť jsou viděly oči mé 
spasení tvé,

31 Kteréž jsi připravil před obličejem všech 
lidí,

32 Světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého 
Izraelského.
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LUKÁŠ 24:47 A aby bylo kázáno ve jménu 
jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi 
národy, počna od Jeruzaléma.

JAN 1:9 Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje 
každého člověka přicházejícího na svět.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:47 Neboť 
jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil 
jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl 
spasení až do končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 26:18 Otvírati 
oči jejich, aby se obrátili od temností k 
světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak 
hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali 
skrze víru, kteráž jest ve mne.

ŘÍMANŮM 11:11 A z toho pravím: Tak-liž jsou 
pak Židé klesli, aby docela padli? Nikoli, 
ale jejich klesnutím spasení přiblížilo se 
pohanům, aby je tak Bůh k závidění přivedl.

12 A poněvadž pak jejich pád jest bohatství 
světa a zmenšení jejich jest bohatství 
pohanů, čím více plnost jich?

13 Vámť zajisté pravím pohanům, jelikož 
jsem já apoštol pohanský, přisluhování mé 
oslavuji,

14 Zda bych jak k závidění vzbuditi mohl ty, 
jenž jsou tělo mé, a k spasení přivésti aspoň 
některé z nich.

15 Nebo kdyžť zavržení jich jest smíření světa, 
co pak bude zase jich přijetí, než život z 
mrtvých?

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Matouš 15:14; Matouš 23:19,24; 
Skutky Apoštolů 14:16; Skutky Apoštolů 17:30,31; Římanům 

15:9-12; Efezským 5:14.

B21 Mesiáš je Světlo.
G05 Mesiáš ponese hodně ovoce.
H03 Příchod království Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
H11 Mesiáš bude veleben.

IZAIÁŠ 60:6-7
IZAIÁŠ 60:8 I díš: Kdo jsou ti, kteříž se 

jako hustý oblak sletují, a jako holubice 
k děrám svým?

9 Na mneť zajisté ostrovové očekávají, a 
lodí mořské hned zdávna, aby přivedli 
syny tvé zdaleka, též stříbro své a zlato 
své s sebou, k slávě Hospodina, Boha 
tvého a Svatého Izraelského; nebo tě 
oslaví.

10 I vystavějí cizozemci zdi tvé, a králové 
jejich přisluhovati budou tobě, když 
v prchlivosti své ubiji tě, a v dobré 
líbeznosti své slituji se nad tebou.

11 A otevříny budou brány tvé ustavičně, 
ve dne ani v noci nebudou zavírány, aby 
přivedli k tobě sílu pohanů, i králové 
jejich aby přivedeni byli.

IZAIÁŠ 60:12-15
IZAIÁŠ 60:16 Nebo ssáti budeš 

mléko národů, a prsy králů ssáti 
budeš; i poznáš, že jsem já Hospodin 
vysvoboditel tvůj, a vykupitel tvůj silný 
Jákobův.

17 Místo mědi dodávati budu zlata, a místo 
železa dodávati budu stříbra, a místo 
dříví mědi, a místo kamení železa, a 
představímť správce pokojné a úředníky 
spravedlivé.
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18 Nebude více slyšáno o bezpraví v zemi 
tvé, o zpuštění a zhoubě na hranicích 
tvých, ale hlásati budeš spasení na 
zdech svých, a v branách svých chválu.

19 Nebudeš míti více slunce za světlo 
denní, a blesk měsíce nebude tě 
osvěcovati, ale budeť Hospodin světlem 
tvým věčným, a Bůh tvůj okrasou tvou.

20 Nezajdeť více slunce tvé, a měsíc tvůj 
neschová se, nebo Hospodin bude 
světlem tvým věčným, a tak dokonáni 
budou dnové smutku tvého.

21 Lid také tvůj, kteříž by koli byli 
spravedliví, na věky dědičně obdrží 
zemi, výstřelek štípení mého, dílo 
rukou mých, abych v něm oslavován byl.

ŽALMY 37:29 Ale spravedliví ujmou zemi 
dědičně, a na věky v ní přebývati budou.

ŽALMY 72:11 Nadto klaněti se jemu 
budou všickni králové, všickni národové 
jemu sloužiti budou.

IZAIÁŠ 26:1 V ten den zpívána bude 
píseň tato v zemi Judské: Město máme 
pevné, sám Bůh spasením obdařil zdi a valy 
jeho.

2 Otevřete brány, ať vejde národ spravedlivý, 
ostříhající všeliké pravdy.

IZAIÁŠ 49:23 I budou králové pěstounové 
tvoji, a královny jejich chovačky tvé. Tváří k 
zemi skláněti se budou před tebou, a prach 
noh tvých lízati budou, a poznáš, že jsem já 
Hospodin, a že nebývají zahanbeni, kteříž 
na mne očekávají.

JAN 9:5 Dokudž jsem na světě, Světlo jsem 
světa.

JAN 12:28 Otče, oslaviž jméno své. 
Tedy přišel hlas s nebe řkoucí: I oslavil jsem, 
i ještě oslavím.

JAN 15:1 Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec 
můj vinař jest

2 Každou ratolest, kteráž ve mně nenese 
ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese 
ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla.

JAN 15:8 V tomť bývá oslaven Otec můj, když 
ovoce nesete hojné, a takť budete moji 
učedlníci.

ŘÍMANŮM 1:17 Nebo spravedlnost Boží 
zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno 
jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

ŘÍMANŮM 5:19 Neb jakož skrze 
neposlušenství jednoho člověka učiněno 
jest mnoho hříšných, tak i skrze 
poslušenství jednoho spravedlivi učiněni 
budou mnozí.

EFEZSKÝM 2:10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce 
stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, 
kteréž Bůh připravil, abychom v nich 
chodili.

2 PETRŮV 3:13 Nového pak nebe a nové 
země podle zaslíbení jeho čekáme, v 
kterýchžto spravedlnost přebývá.

ZJEVENÍ JANOVO 21:12 A mělo zed velikou 
a vysokou, v níž bylo dvanácte bran, a na 
těch branách dvanácte andělů, a jména 
napsaná, kterážto jména jsou dvanáctera 
pokolení synů Izraelských.

13 Od východu slunce brány tři, od půlnoci 
brány tři, od poledne brány tři, od západu 
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brány tři.
14 A zed městská měla základů dvanácte, a na 

nich jména dvanácti apoštolů Beránkových.

ZJEVENÍ JANOVO 21:23 A to město 
nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily 
v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce 
jeho jest Beránek.

24 A národové lidí k spasení přišlých, v světle 
jeho procházeti se budou, a králové zemští 
přenesou slávu a čest svou do něho.

25 A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci 
zajisté tam nebude.

26 A snesou do něho slávu a čest národů.
27 A nevejdeť do něho nic poskvrňujícího, 

anebo působícího ohyzdnost a lež, než 
toliko ti, kteříž napsaní jsou v knihách 
života Beránkova.

ZJEVENÍ JANOVO 22:5 A noci tam 
nebude, aniž budou potřebovati svíce, 
ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je 
osvěcuje, a kralovati budou na věky věků.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Žalmy 1:5; Žalmy 112:1-6; Izaiáš 
57:13.

D01 Pomazání Mesiáše.
E06 Poslání a povolání Mesiáše.
E15 Mesiáš přinese radostnou zvěst.
H11 Mesiáš bude veleben.
     
IZAIÁŠ 61:1 Duch Panovníka 

Hospodina jest nade mnou, proto že 
pomazal mne Hospodin, abych kázal 
evangelium tichým. Poslal mne, abych 
uvázal rány skroušených srdcem, abych 
vyhlásil jatým svobodu, a vězňům 
otevření žaláře,

2 Abych vyhlásil léto milostivé 
Hospodinovo, a den pomsty Boha 
našeho, abych těšil všecky kvílící,

3 Abych způsobil radost kvílícím 
Sionským, a dal jim okrasu místo 
popela, olej veselé místo smutku, oděv 
chvály místo ducha sevřeného. I nazvání 
budou stromové spravedlnosti, štípení 
Hospodinovo, abych oslavován byl.

IZAIÁŠ 57:15 Nebo takto dí ten důstojný 
a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, 
jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v 
místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž 
jest skroušeného a poníženého ducha 
přebývám, obživuje ducha ponížených, 
obživuje také srdce skroušených.

MATOUŠ 3:16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil 
ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, 
a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako 
holubici a přicházejícího na něj.

17 A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť 
jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře 
zalíbilo.

MATOUŠ 5:4 Blahoslavení lkající, nebo 
oni potěšeni budou.

5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží 
na zemi.

LUKÁŠ 4:17 I dána jemu kniha Izaiáše 
proroka. A otevřev knihu, nalezl místo, 
kdež bylo napsáno:

18 Duch Páně nade mnou, protože pomazal 
mne, kázati evangelium chudým poslal 
mne, a uzdravovati zkroušené srdcem, 
zvěstovati jatým propuštění a slepým 
vidění, a propustiti soužené v svobodu,

19 A zvěstovati léto Páně vzácné.
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20 A zavřev knihu a vrátiv služebníku, posadil 
se. A všech v škole oči byly obráceny naň.

21 I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se 
písmo toto v uších vašich.

JAN 1:32 A svědectví vydal Jan, řka: Viděl sem 
Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a 
zůstal na něm.

33 A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal 
křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš 
Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, 
tenť jest, kterýž křtí Duchem svatým.

34 A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on 
jest ten Syn Boží.

JAN 15:11 Toto mluvil jsem vám, aby 
radost má zůstala v vás, a radost vaše aby 
byla plná.

2 KORINTSKÝM 6:2 (Neboť praví Bůh: 
V čas příhodný uslyšel jsem tě a v den 
spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest 
čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.)

2 KORINTSKÝM 7:9 Ale nyní raduji 
se, ne že jste zarmouceni byli, ale že jste 
se ku pokání zarmoutili. Zarmoutili jste se 
zajisté podle Boha, takže jste k žádné škodě 
nepřišli skrze nás.

10 Nebo zámutek, kterýž jest podle Boha, ten 
pokání k spasení působí takové, jehož nikdy 
líto nebude, ale zámutek světa způsobuje 
smrt.

Viz také: #1; Žalmy 30:12; Izaiáš 12:1; Ezechiel 16:8-13; Jan 14:14-
26; Titovi 3:4-6.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
   
IZAIÁŠ 61:4 Tedy vzdělají pustiny 

starodávní, pouště staré spraví, a obnoví 
města zpuštěná, pustá po mnohé 
národy.

5 Nebo postaví se cizozemci, a pásti 
budou stáda vaše, a synové cizozemců 
oráči vaši a vinaři vaši budou.

6 Vy pak kněží Hospodinovi nazváni 
budete, služebníci Boha našeho slouti 
budete, zboží pohanů užívati budete, a 
v slávě jejich zvýšeni budete.

7 Za dvojnásobní zahanbení vaše a 
pohanění prozpěvovati budete, z podílu 
jejich a v zemi jejich dvojnásobní 
dědictví obdržíte, a tak veselé věčné 
míti budete.

8 Já zajisté Hospodin miluji soud, a 
nenávidím loupeže při oběti, a protož 
způsobím, aby skutkové jejich dáli 
se v pravdě, a smlouvu věčnou s nimi 
učiním.

9 I vejdeť v známost mezi pohany símě 
jejich, a potomci jejich u prostřed 
národů. Všickni, kteříž je uzří, poznají 
je, že jsou símě, jemuž požehnal 
Hospodin.

SKUTKY APOŠTOLŮ 20:28 Buďtež 
tedy sebe pilni i všeho stáda, v němžto 
Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste 
pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou 
vlastní krví.

ŽIDŮM 8:8 Nebo obviňuje Židy, dí: 
Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s 
domem Izraelským a s domem Judským v 
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smlouvu novou.
9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil 

s otci jejich v ten den, když jsem je vzal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, 
a já opustil jsem je, praví Pán.

10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu 
s domem Izraelským po těch dnech, 
praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, 
a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich.

12 Nebo milostiv budu nepravostem jejich, 
a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich 
nikoli nezpomenu více.

13 A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za 
vetchou; což pak vetší a schází, blízké jest 
zahynutí.

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
povolal ze tmy v předivné světlo své.

1 PETRŮV 5:1 Starších, kteříž mezi 
vámi jsou, prosím já spolustarší, a svědek 
Kristových utrpení, a budoucí, kteráž 
zjevena bude, slávy účastník:

2 Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, 
opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, 
ne pro mrzký zisk, ale ochotně,

3 Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale 
jako příkladem jsouce stádu.

4 A když se ukáže kníže pastýřů, vezmete tu 
neuvadlou korunu slávy.

ZJEVENÍ JANOVO 1:6 A učinil nás krále 
a kněží Bohu a Otci svému, jemužto buď 
sláva a moc na věky věků. Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 5:10 A učinil jsi nás 
Bohu našemu krále a kněží, a budeme 
kralovati na zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 20:6 Blahoslavený a 
svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad 
těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou 
kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním 
budou tisíc let.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
G05 Mesiáš ponese hodně ovoce.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 61:10 Velice se budu radovati 
v Hospodinu, a plésati bude duše má v 
Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho 
spasení, a pláštěm spravedlnosti přioděl 
mne jako ženicha, kterýž se strojí 
ozdobně, a jako nevěstu okrašlující se 
ozdobami svými.

11 Nebo jakož země vydává zrostlinu 
svou, a jakož zahrada símě své vyvodí, 
tak Panovník Hospodin vyvede 
spravedlnost a chválu přede všemi 
národy.

1. MOJŽIŠOVA 3:11 I řekl Bůh: Kdožť 
oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho 
stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?

LUKÁŠ 1:46 Tedy řekla Maria: Velebí 
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duše má Hospodina,
47 A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém,

2 KORINTSKÝM 5:2 Pročež i v tomto 
stánku vzdycháme, v příbytek náš, kterýž 
jest s nebe, oblečeni býti žádajíce,

3 Jestliže však oblečení a ne nazí nalezeni 
budeme.

ZJEVENÍ JANOVO 3:5 Kdo zvítězí, tenť 
bude odín rouchem bílým; a nevymažiť 
jména jeho z knih života, ale vyznámť 
jméno jeho před obličejem Otce svého i 
před anděly jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 3:18 Radím tobě, 
abys sobě koupil ode mne zlata ohněm 
zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho 
bílé abys oblečen byl, a neokazovala se 
hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž 
kollyrium, abys viděl.

ZJEVENÍ JANOVO 7:14 I řekl jsem jemu: 
Pane, ty víš. I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli 
z velikého soužení, a umyli roucha svá, a 
zbílili je ve krvi Beránkově.

ZJEVENÍ JANOVO 19:7 Radujme se, a 
veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť 
jest přišla svadba Beránkova, a manželka 
jeho připravila se.

8 A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a 
stkvoucí, a ten kment jsouť ospravedlňování 
svatých.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; 1. Mojžišova 2:25; 1. Mojžišova 3:7-
15; Filipským 4:4; 1 Petrův 1:3-9; 1 Petrův 2:9.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 62:1 Pro Sion nebudu mlčeti, 
a pro Jeruzalém neupokojím se, dokudž 
nevyjde jako blesk spravedlnost jeho, 
a spasení jeho jako pochodně hořeti 
nebude.

2 I uzří národové spravedlnost tvou, a 
všickni králové slávu tvou, a nazovou 
tě jménem novým, kteréž ústa 
Hospodinova vyřknou.

3 Nadto budeš korunou ozdobnou v ruce 
Hospodinově, a korunou královskou v 
ruce Boha svého.

SKUTKY APOŠTOLŮ 9:15 I řekl 
jemu Pán: Jdi, neboť on jest má nádoba 
vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i 
krále, i před syny Izraelské.

1 KORINTSKÝM 9:25 A všeliký, kdož 
bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté, 
aby porušitelnou korunu vzali, jsou 
zdrželiví, ale my neporušitelnou.

FILIPSKÝM 4:1 A tak, bratří moji milí a 
přežádoucí, jenž jste radost a koruna má, 
tak stůjte v Pánu, milí.

2 TIMOTEOVI 4:8 Již za tím odložena 
jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá 
mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, 
a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž 
milují příští jeho.

JAKUBŮV 1:12 Ale blahoslavený muž, 
kterýž snáší pokušení, nebo když bude 
zkušen, vezme korunu života, kterouž 
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zaslíbil Pán těm, jenž ho milují.

1 PETRŮV 5:4 A když se ukáže kníže 
pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu 
slávy.

ZJEVENÍ JANOVO 2:10 Nebojž se nic toho, 
co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z 
vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete 
míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do 
smrti, a dámť korunu života.

ZJEVENÍ JANOVO 2:17 Kdo má uši, slyšiž, 
co Duch praví církvím: Tomu, jenž vítězí, 
dám jísti mannu skrytou a dám jemu 
kamének bílý, a na tom kaménku jméno 
nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, 
kdož je přijímá.

ZJEVENÍ JANOVO 3:11 Aj, přijduť brzy. 
Držiž se toho, co máš, aby žádný nevzal 
koruny tvé.

ZJEVENÍ JANOVO 4:4 A okolo toho trůnu 
bylo stolic čtyřmecítma, a na těch stolicích 
viděl jsem čtyřmecítma starců sedících, 
oblečených v roucha bílá. A měli na hlavách 
svých koruny zlaté.

ZJEVENÍ JANOVO 4:10 Padlo těch 
čtyřmecítma starců před obličejem sedícího 
na trůnu, a klanělo se živému na věky věků, 
a metali koruny své před trůnem, řkouce:

11 Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; 
nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou 
trvají, i stvořeny jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 12:1 I ukázal se div 
veliký na nebi: Žena oděná sluncem,pod 
jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě 

byla koruna dvanácti hvězd.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Matouš 27:29; 1 Tesalonickým 2:19; 
Zjevení Janovo 6:2; Zjevení Janovo 14:14.

B20 Láska Krále ke svému lidu.
B23 Milosrdenství Krále a Mesiáše.
E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 62:4 Nebudeš více slouti 
opuštěná, a země tvá nebude více 
slouti pustinou, ale ty nazývána budeš 
rozkoší, a země tvá vdanou; nebo rozkoš 
míti bude Hospodin v tobě, a země tvá 
bude vdaná.

5 Nebo jakož pojímá mládenec pannu, tak 
tě sobě pojmou synové tvoji, a jakou má 
radost ženich z nevěsty, tak radovati se 
bude z tebe Bůh tvůj.

6 Na zdech tvých, Jeruzaléme, postavím 
strážné, kteříž přes celý den i přes celou 
noc nikdy nebudou mlčeti. Kteříž tedy 
připomínáte Hospodina, nemlčtež,

7 A nedávejte jemu pokoje, dokudž 
neutvrdí, a dokudž nezpůsobí, aby 
Jeruzalém byl slavný na zemi.

8 Přisáhltě Hospodin skrze pravici svou, 
a skrze rámě síly své, řka: Nikoli nedám 
obilí tvého více za pokrm nepřátelům 
tvým, aniž píti budou cizozemci vína 
tvého, o němž jsi pracoval.

9 Ale ti, kteříž je shromažďují, budou je 
jísti, a chváliti Hospodina, a kteříž je 
zbírají, budou je píti v síňcích svatosti 
mé.

HOZEÁŠ 2:19 Zasnoubím tě sobě také u 
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víře, abys poznala Hospodina.
20 I stane se v ten den, že vyslýchati budu, dí 

Hospodin, vyslýchati budu nebesa, a ona 
vyslyší zemi.

IZAIÁŠ 54:6 Nebo jako ženy propuštěné 
a v duchu sevřené povolá tě Hospodin, a 
jako ženy mladice, když v pohrdnutí budeš, 
praví Bůh tvůj.

7 Na maličkou chvilku poopustil jsem tě, ale v 
slitování převelikém shromáždím tě.

SOFONIÁŠ 3:17 Hospodin Bůh tvůj u 
prostřed tebe mocný zachová tě, radovati 
se bude z tebe velice, přestane na milování 
svém tebe, plésati bude nad tebou s 
prozpěvováním, řka:

LUKÁŠ 12:32 Neboj se, ó maličké stádce, 
neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám 
království.

LUKÁŠ 15:7 Pravímť vám, že tak jest 
radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání 
činícím větší, nežli nad devadesáti devíti 
spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání.

JAN 3:29 Kdož má nevěstu, ženichť jest, přítel 
pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí 
raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost 
má naplněna jest.

JAN 15:11 Toto mluvil jsem vám, aby 
radost má zůstala v vás, a radost vaše aby 
byla plná.

ŘÍMANŮM 9:27 Izaiáš pak volá nad Izraelem, 
řka: Byť pak byl počet synů Izraelských 
jako písek mořský, ostatkové toliko spaseni 
budou.

ZJEVENÍ JANOVO 19:7 Radujme se, a 
veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť 
jest přišla svadba Beránkova, a manželka 
jeho připravila se.

ZJEVENÍ JANOVO 21:9 I přišel ke mně 
jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm 
koflíků plných sedmi ran nejposlednějších, 
a mluvil se mnou, řka: Pojď, ukážiť nevěstu, 
manželku Beránkovu.

Viz také: #1; #2; #3; #5; 5. Mojžišova 4:31; 5. Mojžišova 30:9; 
5. Mojžišova 31:6,8,16-18; Józua 1:5; 1. Samuelova 12:22; 1. 

Královská 19:10; 1. Kronická 16:31; Žalmy 16:11; Žalmy 94:14; 
Izaiáš 49:14-16; Izaiáš 53:10; Izaiáš 54:1,6,7; Izaiáš 60:10; Izaiáš 

62:12; Jeremiáš 32:41; Ezechiel 20:41; Hozeáš 1:7-11; Jan 17:13; 
Římanům 14:17; Filipským 2:2; Zjevení Janovo 21:2.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
     
IZAIÁŠ 62:10 Vejdětež, vejdětež 

branami, spravte cestu lidu, vyrovnejte, 
vyrovnejte silnici, vybeřte kamení, 
vyzdvihněte korouhev k národům.

11 Aj, Hospodin rozkáže provolati až do 
končin země: Rcetež dceři Sionské: Aj, 
Spasitel tvůj béře se, aj, mzda jeho s 
ním, a dílo jeho před ním.

12 I nazovou syny tvé lidem svatým, 
vykoupenými Hospodinovými, ty 
pak slouti budeš městem vzácným a 
neopuštěným.

2. MOJŽIŠOVA 17:15 Tedy vzdělal 
Mojžíš oltář a nazval jméno jeho: Hospodin 
korouhev má.

IZAIÁŠ 11:10 A budeť v ten den, že 
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na kořen Izai, kterýž stane za korouhev 
národům, pohané pilně ptáti se budou; 
nebo odpočívání jeho bude slavné.

MATOUŠ 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid 
svůj od hříchů jejich.

MATOUŠ 3:3 Totoť jest zajisté ten 
Předchůdce předpověděný od Izaiáše 
proroka, řkoucího: Hlas volajícího na 
poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte 
stezky jeho.

MATOUŠ 21:5 Povězte dceři Sionské: Aj, 
král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, 
a na oslátku té oslice jhu podrobené.

LUKÁŠ 1:17 Neboť, on předejde před 
obličejem jeho v duchu a v moci Eliášově, 
aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k 
opatrnosti spravedlivých, aby tak připravil 
Pánu lid hotový.

JAN 3:14 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na 
poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka,

ŘÍMANŮM 10:18 Ale pravímť: Zdaliž jsou 
neslyšeli? Anobrž po vší zemi rozšel se zvuk 
jejich a až do končin okršlku země slova 
jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 22:12 A aj, přijduť brzo, 
a odplata má se mnou, abych odplatil 
jednomu každému podle skutků jeho.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; 5. Mojžišova 7:6; 5. Mojžišova 
26:19; 5. Mojžišova 28:9; Žalmy 98:1-3; Pieseò 5:10; Izaiáš 18:3; 
Izaiáš 49:22; Izaiáš 57:14; Izaiáš 59:19; Marek 16:15; Římanům 

10:11-18.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
D06 Mesiáš se stane Utěšitelem.
F11 Utrpení Mesiáše.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

IZAIÁŠ 63:1 Kdož jest to, ješto se béře 
z Edom, v ubroceném rouše z Bozra, 
ten ozdobený rouchem svým, kráčeje 
u velikosti síly své? Jáť jsem, kterýž 
mluvím spravedlivě, dostatečný k 
vysvobození.

2 Proč jest červené roucho tvé, a oděv tvůj 
jako toho, kterýž tlačí v presu?

3 Pres jsem tlačil sám, aniž kdo z lidí byl 
se mnou. Tlačil jsem nepřátely v hněvě 
svém, a pošlapal jsem je v prchlivosti 
své, až stříkala krev i nejsilnějších jejich 
na roucho mé, a tak všecken oděv svůj 
zkálel jsem.

4 Den zajisté pomsty v srdci mém, a léto, v 
němž mají vykoupeni býti moji, přišlo.

5 Když jsem pak viděl, že není žádného 
spomocníka, až jsem se užasl, že 
žádného nebylo, kdo by podpíral. A 
protož mi vysvobození způsobilo rámě 
mé, a prchlivost má, ta mne podepřela.

6 I pošlapal jsem národy v hněvě svém, a 
opojil jsem je prchlivostí svou, a porazil 
jsem na zem nejsilnější reky jejich.

LUKÁŠ 12:50 Ale křtem mám křtěn býti, a 
kterak jsem soužen, dokudž se nevykoná!

JAN 16:32 Aj, přijdeť hodina, anobrž 
již přišla, že se rozprchnete jeden každý k 
svému, a mne samého necháte. Ale nejsemť 
sám, nebo Otec se mnou jest.

ŽIDŮM 1:3 Kterýžto jsa blesk slávy, a 
obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem 
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mocnosti své, očištění hříchů našich skrze 
sebe samého učiniv, posadil se na pravici 
velebnosti na výsostech,

ZJEVENÍ JANOVO 14:19 I spustil anděl srp 
svůj na zemi, a sebral vinici země, a vmetal 
hrozny do jezera velikého hněvu Božího.

20 I tlačeno jest jezero před městem, a vyšla 
krev z jezera až do udidl koňům za tisíc a za 
šest set honů.

ZJEVENÍ JANOVO 19:13 A byl odín v 
roucho pokropené krví, a sloveť jméno jeho 
Slovo Boží.

14 A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých 
koních, jsouce odíni v kment bílý a čistý.

15 A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím bil 
všecky národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

Viz také: #1; #5; Izaiáš 59:16,17; Zjevení Janovo 6:9-17; Zjevení 
Janovo 18:20.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.

IZAIÁŠ 63:7 Milosrdenství 
Hospodinova připomínati budu, a 
chvály Hospodinovy ze všeho, což učinil 
nám Hospodin, i množství dobroty, 
kteréž dokazoval k domu Izraelskému 
z veliké lítosti své, a z velikého 
milosrdenství svého.

8 Nebo řekl: Vždyť jsou lidem mým, jsou 
synové, neučiníť mi nevěrně. A protož 
byl jejich spasitelem.

9 Ve všelikém ssoužení jejich i on měl 

ssoužení, a anděl přístojící jemu 
vysvobozval je. Z milování svého a z 
lítosti své on sám vykoupil je, a pěstoval 
je, i nosil je po všecky dny věků.

MATOUŠ 14:14 A vyšed Ježíš, uzřel zástup 
mnohý. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval 
nemocné jejich.

ŘÍMANŮM 11:1 Protož pravím: Zdali jest 
Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já 
Izraelský jsem, z semene Abrahamova, z 
pokolení Beniaminova.

2 Nezavrhlť jest Bůh lidu svého, kterýž 
předzvěděl. Zdali nevíte, co Písmo praví o 
Eliášovi? Kterak se modlí Bohu proti lidu 
Izraelskému řka:

ŘÍMANŮM 11:28 A tak s strany evangelium 
jsouť nepřátelé pro vás, ale podle vyvolení 
jsou milí pro otce svaté.

TITOVI 3:4 Ale když se zjevila dobrota a 
láska k lidem Spasitele našeho Boha,

5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom 
my činili, ale podle milosrdenství svého 
spasil nás, skrze obmytí druhého narození, 
a obnovení Ducha svatého,

6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista 
Spasitele našeho,

7 Abychom, ospravedlněni jsouce milostí 
jeho, byli dědicové v naději života věčného.

ŽIDŮM 2:17 A protož ve všem 
připodobněn býti měl bratřím, aby 
milosrdný byl a věrný nejvyšší kněz v 
tom, což by u Boha k očištění hříchů lidu 
jednáno býti mělo.

18 Nebo že jest i sám trpěl, pokoušín byv, 
může také pokušení trpícím spomáhati.
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ŽIDŮM 4:15 Nebo nemáme nejvyššího 
kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti 
mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám 
podobně, kromě hříchu.

ŽIDŮM 5:8 A ačkoli byl Syn Boží, z toho 
však, což strpěl, naučil se poslušenství.

1 JANŮV 4:9 V tomť zjevena jest 
láska Boží k nám, že Syna svého toho 
jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom 
živi byli skrze něho.

10 V tomť jest láska, ne že bychom my Boha 
milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna 
svého obět slitování za hříchy naše.

1 JANŮV 4:14 A myť jsme viděli, a 
svědčíme, že Otec poslal Syna svého 
spasitele světa.

ZJEVENÍ JANOVO 1:5 A od Ježíše Krista, 
jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z 
mrtvých, a kníže králů země, kterýžto 
zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich 
krví svou,

Viz také: #1; #2; 1. Mojžišova 22:11-17; 1. Mojžišova 48:16; Izaiáš 
41:8; Izaiáš 43:11; Izaiáš 46:3,4; Jeremiáš 14:8; Hozeáš 13:4; 

Malachiáš 3:1.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
F03 Mesiáš bude zapřen.

IZAIÁŠ 65:1 Dal jsem se najíti těm, 
kteříž se na mne neptávali, nalezen 
jsem od těch, kteříž mne nehledali, a 
národu, kterýž se nenazýval jménem 
mým, řekl jsem: Teď jsem, teď jsem.

2 Rozprostíral jsem ruce své na každý den 
k lidu zpurnému, kteříž chodí cestou 

nedobrou za myšlénkami svými,

5. MOJŽIŠOVA 32:21 Oniť jsou mne 
popudili k horlení skrze to, což není Bůh 
silný, rozhněvali mne svými marnostmi. I 
jáť popudím jich k závisti skrze ty, kteříž 
nejsou lid, skrze národ bláznivý k hněvu 
jich popudím.

MATOUŠ 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, 
mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, 
jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem 
chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice 
shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a 
nechtěli jste.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:40 Protož 
vizte, ať na vás nepřijde to, což jest v 
Prorocích povědíno:

41 Vizte potupníci, a podivte se, a na nic 
přijďte; nebo já dílo dělám za dnů vašich, 
dílo to, o kterémž vy neuvěříte, kdyby je 
vám kdo vypravoval.

ŘÍMANŮM 9:24 Kterýchžto i povolal, totiž 
nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů,

25 Jakož i skrze Ozé dí: Nazovu nelid můj 
lidem mým, a nemilou nazovu milou.

26 A budeť na tom místě, kdež řečeno bylo 
jim: Nejste vy lid můj, tuť nazváni budou 
synové Boha živého.

ŘÍMANŮM 10:20 A Izaiáš směle dí: 
Nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali; 
zjeven jsem těm, kteříž se na mne neptali.

21 Ale proti lidu Izraelskému dí: Přes celý 
den roztahoval jsem ruce své k lidu 
nepovolnému a protivnému.

Viz také: Príslovia 1:24; Lukáš 13:34; Lukáš 19:41,42.
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H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 65:8 Takto praví Hospodin: 
Jako někdo nalezna víno v hroznu, i řekl 
by: Nekaz ho, proto že požehnání jest v 
něm, tak i já učiním pro služebníky své, 
že nevyhladím všech těchto.

9 Nebo vyvedu z Jákoba símě, a z Judy 
toho, kterýž by dědičně obdržel hory 
mé, i budou ji dědičně držeti vyvolení 
moji, a služebníci moji bydliti budou 
tam.

10 Lid pak můj, kteříž by mne 
hledali,budou míti Sáron za pastviště 
ovcím, a údolí Achor za odpočivadlo 
skotům.

1. MOJŽIŠOVA 49:10 Nebude odjata 
berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh 
jeho, dokudž nepřijde Sílo; a k němu se 
shromáždí národové.

IZAIÁŠ 35:2 Ušlechtile zkvetne, ano i 
radostně plésati bude s prozpěvováním. 
Sláva Libánská dána jí bude, okrasa 
Karmelská a Sáronská. Tyť věci uzří slávu 
Hospodinovu, důstojnost Boha našeho.

HOZEÁŠ 2:15 I stane se v ten den, dí 
Hospodin, že volati budeš: Muži můj, a 
nebudeš mne volati více: Báli můj.

ŘÍMANŮM 9:27 Izaiáš pak volá nad Izraelem, 
řka: Byť pak byl počet synů Izraelských 
jako písek mořský, ostatkové toliko spaseni 
budou.

28 Nebo pohubení učiní spravedlivé, a to jisté, 
pohubení zajisté učiní Pán na zemi, a to 
jisté.

29 A jakož prve pověděl Izaiáš: Byť byl Pán 

zástupů nepozůstavil nám semene, jako 
Sodoma učiněni bychom byli, a Gomoře 
byli bychom podobni.

ŘÍMANŮM 11:5 Takť i nyní ostatkové podle 
vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží 
zůstali,

ŘÍMANŮM 11:24 Nebo poněvadž ty vyťat jsi 
z přirozené plané olivy a proti přirození 
vštípen jsi v dobrou olivu, čím více pak ti, 
kteříž podle přirození jsou z dobré olivy, 
vštípeni budou v svou vlastní olivu.

25 Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli 
tohoto tajemství, (abyste nebyli sami u 
sebe moudří,) že zatvrdilost tato zčástky 
přihodila se Izraelovi, dokudž by nevešla 
plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

GALATSKÝM 3:29 A když Kristovi 
jste, tedy símě Abrahamovo jste, a podle 
zaslíbení dědicové.

GALATSKÝM 4:7 A tak již nejsi 
slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic 
Boží skrze Krista.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
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povolal ze tmy v předivné světlo své.

Viz také: #1; #2; #3; Matouš 24:21; Marek 13:20; Římanům 11.

H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H05 Budoucí sláva a moc Mesiáše.
   
IZAIÁŠ 65:17 Nebo aj, já stvořím 

nebesa nová a zemi novou, a nebudou 
připomínány první věci, aniž vstoupí na 
srdce.

18 Anobrž radujte se a veselte se na věky 
věků z toho, což já stvořím; nebo aj, já 
stvořím Jeruzalém k plésání, a lid jeho k 
radosti.

IZAIÁŠ 65:19-22
IZAIÁŠ 65:23 Nebudouť pracovati 

nadarmo, aniž ploditi budou k strachu; 
nebo budou símě požehnaných od 
Hospodina, i potomkové jejich s nimi.

24 Nadto stane se, že prvé než volati 
budou, já se ohlásím; ještě mluviti 
budou, a já vyslyším.

25 Vlk s beránkem budou se pásti spolu, 
a lev jako vůl bude jísti plevy, hadu 
pak za pokrm bude prach. Neuškodíť, 
aniž zahubí na vší mé hoře svaté, praví 
Hospodin.

IZAIÁŠ 61:9 I vejdeť v známost mezi 
pohany símě jejich, a potomci jejich u 
prostřed národů. Všickni, kteříž je uzří, 
poznají je, že jsou símě, jemuž požehnal 
Hospodin.

2 PETRŮV 3:12 Očekávajíce a chvátajíce 
ku příští dne Božího, v němžto nebesa, 
hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně 

rozplynou se?
13 Nového pak nebe a nové země podle 

zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto 
spravedlnost přebývá.

ZJEVENÍ JANOVO 7:16 Nebudouť lačněti 
ani žízniti více, a nebude bíti na ně slunce, 
ani žádné horko.

17 Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed 
trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým 
studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s 
očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 21:1 Potom viděl jsem 
nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe 
a první země byla pominula, a moře již 
nebylo.

2 A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém 
nový, sstupující od Boha s nebe, připravený 
jako nevěstu okrášlenou muži svému.

3 I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, 
stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, 
a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, 
jsa jejich Bohem.

4 A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a 
smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, 
ani bolesti nebude více; nebo první věci 
pominuly.

Viz také: #1; #2; #3; #5.

E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.

IZAIÁŠ 66:1 Takto praví Hospodin: 
Nebe jest mi stolice, a země podnože 
noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž 
mi vzděláte? Aneb kde bude místo 
odpočívání mého?
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MATOUŠ 24:2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-
liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: 
Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, 
kterýž by nebyl zbořen.

MAREK 14:58 My jsme slyšeli tohoto, že 
řekl: Já zbořím chrám tento rukou udělaný, 
a ve třech dnech jiný ne rukou udělaný 
postavím.

SKUTKY APOŠTOLŮ 7:47 
Šalomoun pak udělal jemu dům.

48 Ale Nejvyšší nebydlí v domích rukou 
udělaných, jakož dí prorok:

49 Nebe jest mi stolice a země podnož noh 
mých, i jakýž mi tedy dům uděláte? praví 
Pán. Anebo jaké jest místo odpočívání 
mého?

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:24 Bůh 
ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na 
něm, ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v 
chrámích rukou udělaných,

ZJEVENÍ JANOVO 21:22 Ale chrámu jsem 
v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí 
chrám jeho jest a Beránek.

Viz také: 1 Korintským 3:16-19; 2 Korintským 6:16; Efezským 
2:21; Zjevení Janovo 15:5-8.

B15 Mesiáš bude naplněn nezměrným  
soucitem.

IZAIÁŠ 66:2 Nebo všecko to ruka má 
učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. 
I však na toho patřím, kdož jest chudý 
a skroušeného ducha, a třese se před 
slovem mým.

MATOUŠ 5:3 Blahoslavení chudí duchem, 
nebo jejich jest království nebeské.

SKUTKY APOŠTOLŮ 9:6 A on 
třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych 
činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a 
bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti.

SKUTKY APOŠTOLŮ 16:29 A 
požádav světla, vběhl k nim, a třesa se, padl 
k nohám Pavlovým a Sílovým.

30 I vyved je ven, řekl: Páni, co já mám činiti, 
abych spasen byl?

1 KORINTSKÝM 1:18 Nebo slovo kříže 
těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale 
nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží 
jest.

19 Nebo psáno jest: Zahladím moudrost 
moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.

FILIPSKÝM 2:12 A tak, moji milí, jakož 
jste vždycky poslušni byli, netoliko v 
přítomnosti mé, ale nyní mnohem více, 
když jsem vzdálen od vás, s bázní a s 
třesením spasení své konejte.

ŽIDŮM 1:2 Kteréhož ustanovil dědicem 
všeho, skrze něhož i věky učinil.

1 PETRŮV 3:4 Ale ten skrytý srdce člověk, 
záležející v neporušitelnosti krotkého a 
pokojného ducha, kterýžto před obličejem 
Božím velmi drahý jest.

Viz také: Izaiáš 40:26; Koloským 1:17.
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E19 Mesiáš se stane utěšitelem.
E24 Mesiáš přinese mír.
     
IZAIÁŠ 66:10 Veselte se s Jeruzalémem, 

a plésejte v něm všickni, kteříž jej 
milujete. Radujte se s ním velice, kteříž 
jste koli kvílili nad ním,

11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs 
potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš 
míti v blesku slávy jeho.

12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já 
obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako 
potok rozvodnilý slávu národů. I budete 
ssáti, na rukou pěstováni a na klíně 
rozkošně chováni budete.

13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak 
já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě 
potěšováni budete.

IZAIÁŠ 66:14-17

IZAIÁŠ 60:16 Nebo ssáti budeš mléko 
národů, a prsy králů ssáti budeš; i poznáš, 
že jsem já Hospodin vysvoboditel tvůj, a 
vykupitel tvůj silný Jákobův.

ZACHARIÁŠ 14:11 A budou bydliti 
v něm, a nebude více v prokletí; město 
Jeruzalém zajisté bezpečně seděti bude.

JAN 14:27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám 
vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

ŘÍMANŮM 5:1 Ospravedlněni tedy jsouce 
z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána 
našeho Jezukrista,

1 PETRŮV 2:2 Jakožto nyní zrozená 
nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího 

slova žádostivi buďte, abyste jím rostli,

ZJEVENÍ JANOVO 21:24 A národové lidí k 
spasení přišlých, v světle jeho procházeti se 
budou, a králové zemští přenesou slávu a 
čest svou do něho.

25 A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci 
zajisté tam nebude.

26 A snesou do něho slávu a čest národů.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

IZAIÁŠ 66:15 Nebo aj, Hospodin v ohni 
přijde, a jako vichřice budou vozové 
jeho, aby vypustil v prchlivosti hněv 
svůj, a žehrání své v plameni ohně.

IZAIÁŠ 66:16-17
IZAIÁŠ 66:18 Nebo já, když skutkové 

a myšlení jejich přijdou, shromáždím 
všecky národy a jazyky. I přijdou, a uzří 
slávu mou.

19 A položím na ně znamení, a pošli z nich, 
kteříž zachováni budou, k národům do 
Tarsu, Pul a Lud, jenž natahují lučiště, 
do Tubal a Javan, na ostrovy daleké, 
kteříž neslýchali pověsti o mně, aniž 
vídali slávy mé. I budou zvěstovati slávu 
mou mezi národy.

IZAIÁŠ 66:20-21
IZAIÁŠ 66:22 Nebo jakož ta nebesa 

nová, a země ta nová, kterouž já učiním, 
stane přede mnou, praví Hospodin, tak 
stane símě vaše a jméno vaše.
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23 I stane se, že od novměsíce do 
novměsíce, od soboty do soboty 
přicházeti bude všeliké tělo, aby se 
klanělo přede mnou, praví Hospodin.

24 A vyjdouce, uzří těla mrtvá lidí těch, 
kteříž se mi zpronevěřili; nebo červ 
jejich neumře, a oheň jejich neuhasne. I 
budouť v ošklivosti všelikému tělu.

IZAIÁŠ 2:2 I stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena 
nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni 
národové.

JAN 17:2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe 
samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, 
Ježíše Krista.

4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem 
vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.

ŘÍMANŮM 15:8 Neboť pravím vám, že 
Kristus Ježíš byl služebníkem obřízky pro 
Boží pravost, aby potvrzeni byli slibové 
otcům učinění,

9 A aby pohané z milosrdenství slavili Boha, 
jakož psáno jest: Protož vyznávati tebe 
budu mezi pohany, a jménu tvému plésati 
budu.

10 A opět dí: Veselte se pohané s lidem jeho.
11 A opět: Chvalte Hospodina všickni 

národové, a velebtež ho všickni lidé.
12 A opět Izaiáš dí: Budeť kořen Jesse, a ten, 

jenž povstane, panovati nad pohany; v němť 
pohané doufati budou.

2 KORINTSKÝM 5:17 Protož jest-li 

kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci 
pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.

2 TESALONICKÝM 1:6 Poněvadž 
spravedlivé jest u Boha, aby zase odplaceno 
bylo těm, kteříž vás sužují, soužením,

7 Vám pak, úzkost trpícím, aby dáno bylo 
odpočinutí s námi, při zjevení Pána Ježíše s 
nebe, s anděly moci jeho,

8 V plameni ohně, kterýž pomstu uvede 
na ty, jenž neznají Boha a neposlouchají 
evangelium Pána našeho Jezukrista,

9 Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, 
zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy 
moci jeho,

ŽIDŮM 8:13 A kdyžť praví o nové, tedy 
pokládá první za vetchou; což pak vetší a 
schází, blízké jest zahynutí.

2 PETRŮV 3:10 Přijdeť zajisté den Páně, 
jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa 
jako v prudkosti vichru pominou, a živlové 
pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty 
věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

11 Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, 
jací pak vy býti máte v svatých obcováních a 
v zbožnosti,

12 Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne 
Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí 
se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se?

13 Nového pak nebe a nové země podle 
zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto 
spravedlnost přebývá.

ZJEVENÍ JANOVO 19:15 A z úst jeho 
vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky 
národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
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bude.

ZJEVENÍ JANOVO 21:1 Potom viděl jsem 
nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe 
a první země byla pominula, a moře již 
nebylo.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Skutky Apoštolů 11:25,26.
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H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 3:14 Navraťte se synové zpurní, 
dí Hospodin; nebo já jsem manžel váš, 
a přijmu vás, jednoho z města, a dva z 
čeledi, abych vás uvedl na Sion.

15 Kdežto dám vám pastýře podlé srdce 
svého, kteříž pásti vás budou uměle a 
rozumně.

16 I stane se, když se rozmnožíte a 
rozplodíte v této zemi za dnů těch, 
dí Hospodin, že nebudou říkati více: 
Truhla smlouvy Hospodinovy, aniž jim 
vstoupí na srdce, aniž zpomenou na 
ni, ani k ní choditi, aniž bude více u 
vážnosti.

17 V ten čas nazývati budou Jeruzalém 
stolicí Hospodinovou, a shromáždí 
se tam všickni národové ke jménu 
Hospodinovu do Jeruzaléma, a nebudou 
choditi více podlé zdání srdce svého 
zlého.

18 V těch dnech přijdou dům Judský s 
domem Izraelským, a přiberou se spolu 
z země půlnoční do země, kterouž jsem 
v dědictví uvedl otcům vašim;

19 Ač já pravím: Kterakž bych tě počísti 
mohl mezi syny, a dáti tobě zemi 
žádostivou, dědictví slavné zástupů 
pohanských, leč abys mne vzýval, říkaje: 
Otče můj, a od následování mne abys se 
neodvracel?

IZAIÁŠ 17:6 Paběrkové však zanecháni 
v něm budou, jako po očesání olivy dvě 
neb tři olivky na vrchu větve, a čtyry neb 
pět na ratolestech jejích plodistvých, praví 
Hospodin Bůh Izraelský.

EZECHIEL 34:11 Nebo takto praví Panovník 
Hospodin: Aj já, já ptáti se budu po ovcích 
svých a shledávati je.

12 Jakož shledává pastýř stádo své tehdáž, když 
bývá u prostřed ovec svých rozptýlených: 
tak shledávati budu stádo své, a vytrhnu je 
ze všech míst, kamž v den oblaku a mrákoty 
rozptýleny byly.

ZACHARIÁŠ 13:7 Ó meči, prociť na pastýře 
mého, a na muže bližního mého, praví 
Hospodin zástupů. Bí pastýře, a rozprchnou 
se ovce, ale zase obrátím ruku svou k 
maličkým.

JAN 4:21 Dí jí Ježíš: Ženo, věř mi, žeť jde 
hodina, kdyžto ani na této hoře, ani v 
Jeruzalémě nebudete se modliti Otci.

22 Vy se modlíte, a nevíte, čemu; my se pak 
modlíme, čemuž víme, nebo spasení z Židů 
jest.

23 Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdyžto praví 
modlitebníci modliti se budou Otci v duchu 
a v pravdě. Neboť takových Otec hledá, aby 
se modlili jemu.

JAN 10:1 Amen, amen pravím vám: Kdož 
nevchází dveřmi do ovčince ovcí, ale vchází 
jinudy, ten zloděj jest a lotr.

2 Ale kdož vchází dveřmi, pastýř jest ovcí.
3 Tomuť vrátný otvírá, a ovce hlas jeho slyší, a 

on svých vlastních ovec ze jména povolává, 
a vyvodí je.

4 A jakž ovce své vlastní ven vypustí, před 
nimi jde, a ovce jdou za ním; nebo znají 
hlas jeho.

5 Ale cizího nikoli následovati nebudou, ale 
utekou od něho; nebo neznají hlasů cizích.

JAN 21:15 A když poobědvali, řekl Ježíš 
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Šimonovi Petrovi: Šimone, synu Jonášův, 
miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu: 
Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: 
Pasiž beránky mé.

16 Řekl jemu opět po druhé: Šimone Jonášův, 
miluješ-li mne? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty 
víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž ovce mé.

17 Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, 
miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, 
že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A 
odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty 
víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce 
mé.

ŘÍMANŮM 9:27 Izaiáš pak volá nad Izraelem, 
řka: Byť pak byl počet synů Izraelských 
jako písek mořský, ostatkové toliko spaseni 
budou.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ŽIDŮM 9:11 Ale Kristus přišed, nejvyšší 
kněz budoucího dobrého, skrze větší a 
dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to 
jest ne tohoto stavení,

12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 
vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

Viz také: #1; #2; #3; #5; Ezechiel 34:13,14; Hozeáš 2:19,20; 
Zachariáš 13:8,9; Lukáš 15:11-32; Skutky Apoštolů 20:28; 

Římanům 11:4-6; Efezským 4:11,12; 1 Petrův 5:1-4.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

JEREMIÁŠ 4:1 Budeš-li se míti navrátiti, 
Izraeli, dí Hospodin, ke mně se navrať. 
Nebo odejmeš-li ohavnosti své od tváři 
mé a nebudeš-li se toulati,

2 A budeš-li přisahati právě, náležitě 
a spravedlivě, říkaje: Živť jest 
Hospodin,tedy požehnání dávati sobě 
v něm budou národové, a v něm se 
chlubiti.

SKUTKY APOŠTOLŮ 11:1 Uslyšeli 
pak apoštolé a bratří, kteříž byli v Judstvu, 
že by i pohané přijali slovo Boží.

SKUTKY APOŠTOLŮ 11:18 To 
uslyšavše, spokojili se a slavili Boha, řkouce: 
Tedy i pohanům Bůh pokání dal k životu.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:46 Tedy 
svobodně Pavel a Barnabáš řekli: Vámť jest 
mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale 
poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe 
soudíte věčného života, aj, obracíme se ku 
pohanům.

47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: 
Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys 
ty byl spasení až do končin země.

48 A slyšíce to pohané, zradovali se a velebili 
slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli 
bylo předzřízeno k životu věčnému.

49 I rozhlašovalo se slovo Páně po vší krajině.

SKUTKY APOŠTOLŮ 14:27 A když 
tam přišli a shromáždili církev, vypravovali 
jim, kteraké věci Bůh skrze ně učinil a že 
otevřel pohanům dveře víry.

GALATSKÝM 3:8 Předzvěděvši pak 
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Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, 
předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou 
požehnáni všickni národové.

Viz také: 1. Mojžišova 22:18; Žalmy 72:17.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.

JEREMIÁŠ 10:7 Kdož by se nebál tebe, 
králi národů? Na tebeť zajisté to sluší, 
poněvadž mezi všemi mudrci národů, i 
ve všem království jejich nikdá nebylo 
podobného tobě.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

LUKÁŠ 12:5 Ale ukážiť vám, koho se 
máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když 
zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. 
Jistě, pravím vám, toho se bojte.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; #4; Žalmy 22:29; Izaiáš 2:4; Jeremiáš 10:6; 1 
Korintským 1:19,20.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 12:15 Stane se však, když je 
vypléním, že se navrátím a smiluji 
se nad nimi, a přivedu zase jednoho 
každého z nich k dědictví jeho, a 
jednoho každého do země jeho.

JEREMIÁŠ 15:19 Protož takto praví 
Hospodin: Jestliže se obrátíš, také tě 
zase obrátím, abys stál před oblíčejem 
mým; oddělíš-li věc drahou od ničemné, 
jako ústa má budeš. Nechť se oni obrátí 
k tobě, ty pak neobracej se k nim.

20 Nebo jsem tě postavil proti lidu tomuto 
jako zed měděnou pevnou. Kteříž 
bojovati budou proti tobě, ale neodolají 
tobě; nebo já jsem s tebou, abych tě 
vysvobozoval a vytrhoval, dí Hospodin.

21 Vytrhnu tě zajisté z rukou nešlechetníků, 
a vykoupím tě z ruky násilníků.

JEREMIÁŠ 24:6 Obrátím zajisté oči své 
k nim k dobrému, a přivedu je zase 
do země této, kdežto vzdělám je, a 
nezkazím, štípím je, a nevypléním.

7 Nebo dám jim srdce, aby znali mne, že 
já jsem Hospodin. I budou mým lidem, 
a já budu jejich Bohem, když se obrátí 
ke mně celým srdcem svým.

JEREMIÁŠ 29:14 Dám se zajisté nalezti 
vám, dí Hospodin, a přivedu zase zajaté 
vaše, a shromáždím vás ze všech národů 
i ze všech míst, kamžkoli jsem zahnal 
vás, dí Hospodin, a uvedu vás zase na 
místo toto, odkudž jsem vás zastěhoval,

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
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bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ŽIDŮM 8:8 Nebo obviňuje Židy, dí: 
Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s 
domem Izraelským a s domem Judským v 
smlouvu novou.

9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil 
s otci jejich v ten den, když jsem je vzal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, 
a já opustil jsem je, praví Pán.

10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu 
s domem Izraelským po těch dnech, 
praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, 
a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 16:14 Protož aj, dnové jdou, dí 
Hospodin, v nichž nebude říkáno více: 
Živť jest Hospodin, kterýž vyvedl syny 
Izraelské z země Egyptské,

15 Ale: Živť jest Hospodin, kterýž vyvedl 
syny Izraelské z země půlnoční a ze 
všech zemí, do nichž je byl rozehnal, 

když je zase přivedu do země jejich, 
kterouž jsem dal otcům jejich.

19 Hospodine, sílo má a hrade můj, i 
útočiště mé v den ssoužení, k toběť 
přijdou národové od končin země, a 
řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové 
naši, marnosti a právě neužitečných 
věcí.

ŽALMY 22:28 Rozpomenou a obrátí se k 
Hospodinu všecky končiny země, a skláněti 
se budou před ním všecky čeledi národů.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

LUKÁŠ 24:47 A aby bylo kázáno ve jménu 
jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi 
národy, počna od Jeruzaléma.

SKUTKY APOŠTOLŮ 9:15 I řekl 
jemu Pán: Jdi, neboť on jest má nádoba 
vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i 
krále, i před syny Izraelské.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:45 I užasli se 
ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli 
přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha 
svatého jest vylit.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:47 Neboť 
jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil 
jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl 
spasení až do končin země.

GALATSKÝM 3:14 Aby na pohany 
požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu 
Ježíši a abychom zaslíbení Ducha svatého 
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přijali skrze víru.

ZJEVENÍ JANOVO 7:9 Potom pohleděl 
jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný 
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení 
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před 
obličejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé 
roucho, a palmy v rukou jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Skutky Apoštolů 14:27; Skutky 
Apoštolů 28:28; Římanům 10:18; 1 Tesalonickým 2:16.

B08 Vševědoucnost Mesiáše.

JEREMIÁŠ 17:10 Já Hospodin, kterýž 
zpytuji srdce, a zkušuji ledví, tak abych 
odplatil jednomu každému podlé cesty 
jeho, podlé ovoce skutků jeho.

JAN 2:25 Aniž potřeboval, aby jemu kdo 
svědectví vydával o člověku; neb on věděl, 
co by bylo v člověku.

ŘÍMANŮM 8:27 Ten pak, kterýž jest zpytatel 
srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že 
podle Boha prosí za svaté.

ŽIDŮM 4:12 Živáť jest zajisté řeč Boží a 
mocná, a pronikavější nad všeliký meč na 
obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení 
i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a 
rozeznává myšlení i mínění srdce.

13 A neníť žádného stvoření, kteréž by nebylo 
zjevné před obličejem jeho, nýbrž všecky 
věci jsou nahé a odkryté očima toho, o 
kterémž jest řeč naše.

ZJEVENÍ JANOVO 2:23 A syny její 
zmorduji smrtí; i zvědíť všecky církve, žeť 
jsem já ten, kterýž zpytuji ledví a srdce, a 
odplatím jednomu každému z vás podle 
skutků vašich.

Viz také: Žalmy 7:10; Žalmy 139:1,2,23,24; Príslovia 17:3; 
Jeremiáš 11:20; Jeremiáš 20:12; Jeremiáš 32:19.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 23:3 Ostatek pak ovcí svých 
já shromáždím ze všech zemí, do nichž 
jsem je rozehnal, a přivedu je zase do 
ovčinců jejich, kdežto ploditi a množiti 
se budou.

4 Nadto ustanovím nad nimi pastýře, 
kteříž by je pásli, aby se nebály více, ani 
strachovaly, ani hynuly, dí Hospodin.

7 Protož aj, dnové jdou, dí Hospodin,v 
nichž nebude říkáno více: Živť jest 
Hospodin, kterýž vyvedl syny Izraelské 
z země Egyptské,

8 Ale: Živť jest Hospodin, kterýž vyvedl a 
kterýž zprovodil símě domu Izraelského 
z země půlnoční i ze všech zemí, do 
nichž jsem byl je rozehnal, když se osadí 
v zemi své.

JAN 6:39 Tatoť jest pak vůle toho, 
kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, 
což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v 
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nejposlednější den.
40 A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, 

aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, 
měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den 
nejposlednější.

JAN 10:27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, 
a já je znám, a následujíť mne.

28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť 
na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.

29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade 
všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z 
ruky Otce mého.

30 Já a Otec jedno jsme.

JAN 17:12 Dokudž jsem s nimi byl na 
světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. 
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z 
nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se 
Písmo naplnilo.

JAN 18:9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl 
pověděl: Že které jsi mi dal, neztratil jsem z 
nich žádného.

1 PETRŮV 1:5 Kteřížto mocí Boží ostříháni 
býváme skrze víru k spasení, kteréž hotovo 
jest, aby zjeveno bylo v času posledním.

Viz také: #1; #2; #3; Micheáš 2:12,13; Jan 21:15-17; Skutky 
Apoštolů 20:28,29; 1 Petrův 5:1-5.

B04 Boží atributy Mesiáše.
C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
H03 Příchod království Mesiáše.

JEREMIÁŠ 23:5 Aj, dnové jdou, dí 
Hospodin, v nichž vzbudím Davidovi 

výstřelek spravedlivý, i kralovati bude 
král, a šťastně se jemu povede; soud 
zajisté a spravedlnost na zemi konati 
bude.

6 Za dnů jeho spasen bude Juda, a Izrael 
bydliti bude bezpečně, a toť jest jméno 
jeho, kterýmž ho nazývati bude: 
Hospodin spravedlnost naše.

MATOUŠ 1:1 Kniha (o) rodu Ježíše Krista 
syna Davidova, syna Abrahamova.

MATOUŠ 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid 
svůj od hříchů jejich.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 1:71 O vysvobození z nepřátel 
našich, a z ruky všech, kteříž nás nenáviděli,

72 Aby učinil milosrdenství s otci našimi, a 
rozpomenul se na smlouvu svou svatou,

73 Na přísahu, kterouž jest přisáhl 
Abrahamovi, otci našemu, že jistě nám to 
dá,

74 Abychom bez strachu, z ruky nepřátel 
našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,

LUKÁŠ 19:9 I dí jemu Ježíš: Dnes spasení 
stalo se domu tomuto, protože i on jest syn 
Abrahamův.

10 Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, 
což bylo zahynulo.

JAN 1:45 Nalezl také Filip Natanaele. I dí 
jemu: O kterémž psal Mojžíš v Zákoně a 
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Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z 
Nazaréta.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

1 KORINTSKÝM 1:30 Vy pak jste z 
něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest 
nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i 
posvěcení, i #vykoupení,

ZJEVENÍ JANOVO 19:11 I viděl jsem nebe 
otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl 
na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v 
spravedlnosti soudí i bojuje.

Viz také: #1; #2; #3; Žalmy 72:2; Izaiáš 7:14; Izaiáš 53:10; 
Jeremiáš 33:15; Zachariáš 3:8; Římanům 3:22; 2 Korintským 

5:21; Filipským 3:9.

D02 Úřad Mesiáše jako Proroka.
E24 Mesiáš přinese mír.

JEREMIÁŠ 28:9 Prorok ten, kterýž 
prorokuje o pokoji, když dojde slovo 
toho proroka, ten prorok znám bývá, že 
jej poslal Hospodin v pravdě.

MATOUŠ 3:17 A aj, zavzněl hlas s nebe 
řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž 
mi se dobře zalíbilo.

LUKÁŠ 2:14 Sláva na výsostech Bohu, a 
na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

LUKÁŠ 24:36 A když oni o tom 

rozmlouvali, postavil se Ježíš uprostřed 
nich, a řekl jim: Pokoj vám.

JAN 14:27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám 
vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:36 Jakž to 
oznámil synům Izraelským, zvěstuje pokoj 
skrze Ježíše Krista, jenž jest Pánem všeho.

ŘÍMANŮM 10:15 A kterak kázati budou, 
jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: 
Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, 
zvěstujících dobré věci.

Viz také: Izaiáš 52:7; Jeremiáš 6:14; Ezechiel 13:10-16; Náhum 
1:15; Zachariáš 9:10; Matouš 17:5; Lukáš 7:50; Lukáš 19:42; 

Jan 20:19,21; Skutky Apoštolů 9:31; Římanům 5:1; Římanům 
8:6; Římanům 14:17; 1 Korintským 14:33; Efezským 2:14,15,17; 

Koloským 3:15; 2 Tesalonickým 3:16; Židům 12:14; 2 Petrův 
1:2,17; Zjevení Janovo 1:4.

A03 Mesiáš je potomkem Davidovým.
D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 30:3 Aj, dnové zajisté jdou, 
dí Hospodin, přivedu zase zajaté lidu 
svého Izraelského i Judského, praví 
Hospodin, a uvedu je do země, kterouž 
jsem byl dal otcům jejich, a dědičně ji 
obdrží,

JEREMIÁŠ 30:4-8
JEREMIÁŠ 30:9 Ale sloužiti budou 

Hospodinu Bohu svému, a Davidovi 
králi svému, kteréhož jim vzbudím.

10 Protož ty neboj se, služebníče můj 
Jákobe, dí Hospodin, aniž se strachuj, 
ó Izraeli, nebo aj, já vysvobodím tě 
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zdaleka, i símě tvé z země zajetí jejich. 
I navrátí se Jákob, aby odpočíval, a 
pokoj měl, a nebude žádného, kdo by jej 
předěsil.

11 Neboť já s tebou jsem, dí Hospodin, 
abych tě vysvobodil, když učiním konec 
všechněm národům, mezi kteréž tě 
rozptýlím. Tobě však neučiním konce, 
ale budu tě trestati v soudu, ačkoli tě 
bez trestání naprosto nenechám.

JEREMIÁŠ 30:12-15
JEREMIÁŠ 30:16 A však všickni, kteříž 

zžírají tebe, sežráni budou, a všickni, 
kteříž utiskají tebe, všickni, pravím, do 
zajetí půjdou, a kteříž tě pošlapávají, 
pošlapáni budou, a všecky, kteříž tě 
loupí, v loupež vydám,

JEREMIÁŠ 30:17,18
JEREMIÁŠ 30:19 A bude pocházeti od nich 

díků činění a hlas veselících se; nebo je 
rozmnožím, a nebudou umenšení bráti, 
zvelebím je, a nebudou sníženi.

20 A budou synové jeho tak jako i prvé, a 
shromáždění jeho přede mnou utvrzeno 
bude, trestati pak budu všecky, kteříž 
jej ssužují.

JEREMIÁŠ 30:23,24

2. SAMUELOVA 22:51 Onť jest hrad 
jistého spasení krále svého, a ten, kterýž 
činí milosrdenství pomazanému svému 
Davidovi, i semeni jeho až na věky.

LUKÁŠ 1:30 I řekl jí anděl: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 1:69 A vyzdvihl nám roh spasení 
v domu Davida, služebníka svého,

JAN 12:15 Neboj se, dcero Sionská, aj, 
Král tvůj béře se, na oslátku sedě.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:30 Prorok 
tedy byv a věděv, že přísahou zavázal se 
jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle těla 
vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

28 A tak s strany evangelium jsouť nepřátelé 
pro vás, ale podle vyvolení jsou milí pro otce 
svaté.

ZJEVENÍ JANOVO 19:15 A z úst jeho 
vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky 
národy. Nebo on bude je spravovati 
prutem železným; onť i pres vína hněvu 
a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti 
bude.

16 A máť na rouchu a na bedrách svých 
napsané jméno: Král králů a Pán pánů.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.
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A05 Vztah Mesiáše a jeho Otce.
D08 Mesiáš se stane Zastáncem.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 30:21 A povstane z něho 
nejdůstojnější jeho, a panovník jeho z 
prostředku jeho vyjde, kterémuž rozkáži 
přiblížiti se, aby předstoupil přede mne. 
Nebo kdo jest ten, ješto by slíbil za sebe, 
že předstoupí přede mne? dí Hospodin.

22 I budete mým lidem, a já budu vaším 
Bohem.

JEREMIÁŠ 24:7 Nebo dám jim srdce, aby 
znali mne, že já jsem Hospodin. I budou 
mým lidem, a já budu jejich Bohem, když se 
obrátí ke mně celým srdcem svým.

ŽIDŮM 4:15 Nebo nemáme nejvyššího 
kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti 
mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám 
podobně, kromě hříchu.

16 Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu 
milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a 
milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.

ŽIDŮM 5:4 A aniž kdo sobě sám té cti 
osobuje, ale ten, kterýž by byl povolán od 
Boha, jako i Aron.

5 Tak i Kristus ne sám sobě té cti osobil, aby 
byl nejvyšším knězem, ale ten, kterýž řekl 
jemu: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem 
tebe.

6 Jakž i jinde praví: Ty jsi kněz na věky podle 
řádu Melchisedechova.

ŽIDŮM 7:22 Takť lepší smlouvy 
prostředníkem učiněn jest Ježíš.

23 A také onino mnozí bývali kněží, protože 
smrt bránila jim vždycky trvati;

24 Ale tento poněvadž zůstává na věky, věčné 
má kněžství.

25 A protož i dokonale spasiti může všecky 
přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa 
živ k orodování za ně.

ŽIDŮM 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v 
kterouž vejdu s domem Izraelským po těch 
dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl 
jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu 
jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: 1. Mojžišova 49:10; 5. Mojžišova 26:17-19; Jeremiáš 
24:7; Jeremiáš 31:1,33; Ezechiel 11:20; Ezechiel 36:28; Ezechiel 

37:27; Hozeáš 2:23; Zachariáš 13:9; Židům 9:14,15,24.

B22 Dobrotivost Krále a Mesiáše.
E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.
H03 Příchod království Mesiáše.

JEREMIÁŠ 31:1 Toho času, dí Hospodin, 
budu Bohem všech čeledí Izraelových, a 
oni budou mým lidem.

2 Takto praví Hospodin: Lid z těch 
pozůstalých po meči nalezl milost na 
poušti, když jsem chodil před ním, 
abych odpočinutí způsobil Izraelovi.

3 Za starodávnať se mi ukazoval 
Hospodin. I však milováním věčným 
miluji tě, pročež ustavičně činím tobě 
milosrdenství.

4 Ještě vždy vzdělávati tě budu, a 
vzdělána budeš, panno Izraelská; ještě 
se obveselovati budeš bubny svými, a 
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vycházeti s houfem plésajících.
5 Ještě štěpovati budeš vinice v horách 

Samařských, štěpovati budou štěpaři i 
jísti.

6 Nebo nastane den, v němž volati budou 
strážní na hoře Efraimově: Vstaňte a 
vstupme na Sion k Hospodinu Bohu 
svému.

7 Takto zajisté praví Hospodin: 
Prozpěvujte Jákobovi o věcech veselých, 
prokřikujte zjevně před těmi národy; 
dejte se slyšeti, chválu vzdávejte, a rcete: 
Vysvoboď, Hospodine, ostatek lidu 
svého Izraelského.

8 Aj, já přivedu je z země půlnoční, a 
shromáždím je ze všech stran země, 
s nimi spolu slepého i kulhavého, 
těhotnou i rodící; shromáždění veliké 
sem se navrátí.

9 Kteréžto s pláčem jdoucí a s pokornými 
modlitbami zase přivedu, a povedu 
je podlé tekutých vod cestou přímou, 
na níž by se nepoklesli; neboť jsem 
Izraelův otec, a Efraim jest prvorozený 
můj.

1. MOJŽIŠOVA 45:7 Poslal mne, 
pravím, Bůh před vámi, pro zachování vás 
ostatků na zemi, a pro zachování životů 
vašich vysvobozením velikým.

ÁMOS 9:11 V ten den zdvihnu stánek 
Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery 
jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vzdělám 
jej jako za dnů starodávních,

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:16 Potom se 
navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův, 
kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho zase 
vzdělám, a vyzdvihnu jej,

ŘÍMANŮM 9:27 Izaiáš pak volá nad Izraelem, 
řka: Byť pak byl počet synů Izraelských 
jako písek mořský, ostatkové toliko spaseni 
budou.

ŘÍMANŮM 11:5 Takť i nyní ostatkové podle 
vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží 
zůstali,

EFEZSKÝM 2:20 Vzdělaní na základ 
apoštolský a prorocký, kdežto jest gruntovní 
úhelný kámen sám Ježíš Kristus,

21 Na němžto všecko stavení příslušně 
vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;

22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v 
příbytek Boží, v Duchu svatém.

1 PETRŮV 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, 
abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás 
povolal ze tmy v předivné světlo své.

ZJEVENÍ JANOVO 5:10 A učinil jsi nás 
Bohu našemu krále a kněží, a budeme 
kralovati na zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 21:10 I vnesl mne v 
duchu na horu velikou a vysokou, a ukázal 
mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, 
sstupující s nebe od Boha,

Viz také: #1; #2; #3; #5; Jeremiáš 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Proroctví o vraždění neviňátek v Betlémě.

JEREMIÁŠ 31:15 Takto praví Hospodin: 
Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč 
přehořký. Ráchel plačeci synů svých, 
nedala se potěšiti po synech svých, 
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proto že žádného není.

1. MOJŽIŠOVA 35:16 I brali se z Bethel, 
a bylo již nedaleko do Efraty. I porodila 
Ráchel, a těžkosti trpěla roděci.

17 A když s těžkostí rodila, řekla jí baba: Neboj 
se, nebo také tohoto syna míti budeš.

18 I stalo se, když k smrti pracovala, (nebo 
umřela), nazvala jméno jeho Ben Oni; ale 
otec jeho nazval ho Beniaminem.

19 I umřela Ráchel, a pochována jest na cestě k 
Efratě, jenž jest Betlém.

20 A postavil Jákob znamení pamětné nad 
hrobem jejím; toť jest znamení hrobu 
Ráchel až do dnešního dne.

MATOUŠ 2:16 Tehdy Herodes uzřev, že 
by oklamán byl od mudrců, rozhněval 
se náramně, a poslav služebníky své, 
zmordoval všecky dítky, kteréž byly v 
Betlémě i ve všech končinách jeho, od 
dvouletých a níže, podle času, na kterýž se 
byl pilně vyptal od mudrců.

17 Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše 
proroka, řkoucího:

18 Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a 
kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a 
nedala se potěšiti, protože jich není.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.

JEREMIÁŠ 31:22 Dokudž se toulati budeš, 
ó dcero zpurná? Neboť učiní Hospodin 
novou věc na zemi: Žena bude vůkol 
obcházeti muže.

MATOUŠ 1:18 Jezukristovo pak narození 
takto se stalo: Když matka jeho Maria 

snoubena byla Jozefovi, prve než se sešli, 
nalezena jest těhotná z Ducha svatého.

19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv 
jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.

20 Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl 
Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe 
synu Davidův, neboj se přijíti Marie 
manželky své; nebo což v ní jest počato, z 
Ducha svatého jest.

21 Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho 
Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od 
hříchů jejich.

GALATSKÝM 4:4 Ale když přišla 
plnost času, poslal Bůh Syna svého 
učiněného z ženy, učiněného pod Zákonem,

Viz také: 1. Mojžišova 3:15; Žalmy 2:7,8; Izaiáš 7:14; Lukáš 
1:34,35.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
G06 Příbytek Ducha svatého.
H03 Příchod království Mesiáše.

JEREMIÁŠ 31:31 Aj, dnové jdou, dí 
Hospodin, v nichž učiním s domem 
Izraelským a s domem Judským 
smlouvu novou.

32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil 
s otci jejich v ten den, v kterýž jsem 
je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl 
z země Egyptské. Kteroužto smlouvu 
mou oni zrušili, a já abych zůstati měl 
manželem jejich? dí Hospodin.

33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním 
s domem Izraelským po těchto dnech, 
dí Hospodin: Dám zákon svůj do 
vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši 
jej; i budu Bohem jejich, a oni budou 
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mým lidem.
34 A nebudou učiti více jeden každý 

bližního svého, a jeden každý bratra 
svého, říkajíce: Poznejte Hospodina. 
Všickni zajisté napořád znáti mne 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich, dí Hospodin; milostiv 
zajisté budu nepravosti jejich, a na 
hřích jejich nezpomenu více.

MATOUŠ 26:27 A vzav kalich, a díky činiv, 
dal jim, řka: Pijte z toho všickni.

28 Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za 
mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.

29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více 
z tohoto plodu vinného kořene, až do 
onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v 
království Otce mého.

JAN 1:15 Jan svědectví vydával o něm, a volal, 
řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po 
mně přišed, předšel mne; nebo přednější 
jest nežli já.

16 A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to 
milost za milost.

17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, ale 
milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se 
jest.

JAN 6:45 Psáno jest v Prorocích: A budou 
všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož 
slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.

2 KORINTSKÝM 3:2 List náš vy jste, 
napsaný v srdcích našich, kterýž znají a 
čtou všickni lidé.

3 Nebo to zjevné jest, že jste vy list Kristův, 
zpravený skrze přisluhování naše, napsaný 
ne černidlem, ale Duchem Boha živého, ne 
na dskách kamenných, ale na dskách srdce 

masitých.
4 Doufání pak takové máme skrze Krista k 

Bohu,
5 Ne že bychom dostateční byli mysliti 

něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale 
dostatečnost naše z Boha jest.

6 Kterýžto i hodné nás učinil služebníky 
Nového Zákona, ne litery, ale Ducha. Nebo 
litera zabíjí, ale duch obživuje.

GALATSKÝM 3:17 Totoť pak pravím: 
Že smlouvy prve od Boha stvrzené, 
vztahující se k Kristu, Zákon, kterýž po 
čtyřech stech a po třidcíti letech začal 
se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic 
obrátil.

ŽIDŮM 8:6 Nyní pak tento náš nejvyšší 
kněz tím důstojnějšího došel úřadu, čímž i 
lepší smlouvy prostředníkem jest, kterážto 
lepšími zaslíbeními jest utvrzena.

7 Nebo kdyby ona první byla bez úhony, 
nebylo by hledáno místa druhé.

8 Nebo obviňuje Židy, dí: Aj, dnové jdou, praví 
Pán, v nichž vejdu s domem Izraelským a s 
domem Judským v smlouvu novou.

9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil 
s otci jejich v ten den, když jsem je vzal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, 
a já opustil jsem je, praví Pán.

10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu 
s domem Izraelským po těch dnech, 
praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, 
a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
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největšího z nich.
12 Nebo milostiv budu nepravostem jejich, 

a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich 
nikoli nezpomenu více.

13 A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za 
vetchou; což pak vetší a schází, blízké jest 
zahynutí.

1 JANŮV 2:27 Ale pomazání to, kteréž 
jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž 
potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž 
pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť 
jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, 
tak v něm zůstávejte.

Viz také: #1; #2; 2. Mojžišova 19-20; Skutky Apoštolů 2:14-47.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 32:37 Aj, já shromáždím je ze 
všech zemí, do nichž jsem je rozehnal 
v hněvě svém, a v rozpálení svém, i v 
prchlivosti veliké, a přivedu je zase na 
toto místo, a způsobím to, aby bydlili 
bezpečně.

38 I budou lidem mým, a já budu jejich 
Bohem.

39 Dám zajisté jim srdce jedno a cestu 
jednu, aby se mne báli po všecky dny, 
tak aby jim dobře bylo i synům jejich po 
nich.

40 A učiním s nimi smlouvu věčnou, že se 
neodvrátím od nich, abych jim neměl 
dobře činiti; nadto bázeň svou dám 
v srdce jejich, aby neodstupovali ode 
mne.

41 I veseliti se budu z nich, dobře jim čině, 

když je štípím v zemi této pevně, celým 
srdcem svým a vší duší svou.

EZECHIEL 11:19 Nebo dám jim srdce jedno, 
a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a 
odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám 
jim srdce masité,

20 Aby v ustanoveních mých chodili, a soudů 
mých ostříhali, a činili je. I budou lidem 
mým, a já budu jejich Bohem.

LUKÁŠ 1:72 Aby učinil milosrdenství s 
otci našimi, a rozpomenul se na smlouvu 
svou svatou,

73 Na přísahu, kterouž jest přisáhl 
Abrahamovi, otci našemu, že jistě nám to 
dá,

74 Abychom bez strachu, z ruky nepřátel 
našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,

75 V svatosti a v spravedlnosti před obličejem 
jeho, po všecky dny života našeho.

JAN 17:21 Aby všickni jedno byli, jako 
ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás 
jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne 
poslal.

SKUTKY APOŠTOLŮ 4:32 Toho pak 
množství věřících bylo jedno srdce a jedna 
duše. Aniž kdo co z těch věcí, kteréž měl, 
svým vlastním býti pravil, ale měli všecky 
věci obecné.

ŽIDŮM 7:22 Takť lepší smlouvy 
prostředníkem učiněn jest Ježíš.

1 JANŮV 3:8 Kdož činí hřích, z ďábla 
jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na 
toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky 
ďáblovy.
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9 Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu 
nečiní; nebo símě jeho v něm zůstává, aniž 
může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.

10 Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové 
ďáblovi. Každý, kdož nečiní spravedlnosti, 
neníť z Boha, a kdož nemiluje bratra svého.

1 JANŮV 5:18 Víme, že každý, kdož 
se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, jenž 
narozen jest z Boha, ostříhá sebe samého, a 
ten zlostník se ho nedotýká.

Viz také: #1; #2; #3; #5; 1. Mojžišova 17:7; 5. Mojžišova 26:17-19; 
Izaiáš 55:3; 2 Korintským 13:11; Galatským 3:14-17; Židům 6:13-

18; Židům 8:9-11.

E21 Mesiáš bude odpouštět hříchy.
E24 Mesiáš přinese mír.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 33:6 Aj, já zopravuji je a 
vzdělám, a uzdravím obyvatele, a zjevím 
jim hojnost pokoje, a to stálého.

7 Nebo přivedu zase zajaté Judské a zajaté 
Izraelské, a vzdělám je jako prvé,

8 A očistím je od všeliké nepravosti jejich, 
kterouž hřešili proti mně, a odpustím 
všecky nepravosti jejich, kterýmiž 
hřešili proti mně, a jimiž zpronevěřovali 
se mně.

9 A toť mi bude k jménu, k radosti, k 
chvále, a k zvelebení mezi všemi národy 
země, kteříž uslyší o všem tom dobrém, 
kteréž já jim učiním, a děsíce se, třásti 
se budou nade vším tím dobrým a 
nade vším pokojem tím, kterýž já jim 
způsobím.

JEREMIÁŠ 33:10-13

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli 
přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky 
dny, až do skonání světa. Amen.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

19 A zvěstovati léto Páně vzácné.
20 A zavřev knihu a vrátiv služebníku, posadil 

se. A všech v škole oči byly obráceny naň.
21 I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se 

písmo toto v uších vašich.

JAN 1:17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, 
ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala 
se jest.

ŽIDŮM 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v 
kterouž vejdu s domem Izraelským po těch 
dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl 
jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu 
jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich.

12 Nebo milostiv budu nepravostem jejich, 
a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich 
nikoli nezpomenu více.

1 PETRŮV 2:24 Kterýžto hříchy naše na 

JEREMIÁŠ



284

svém těle sám vnesl na dřevo, abychom 
hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, 
jehož zsinalostí uzdraveni jste.

1 JANŮV 1:7 Pakliť chodíme v světle, jako 
on jest v světle, obecenství máme vespolek, 
a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás 
od všelikého hříchu.

8 Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se 
svodíme, a pravdy v nás není.

9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, 
věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám 
odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké 
nepravosti.

ZJEVENÍ JANOVO 1:5 A od Ježíše Krista, 
jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z 
mrtvých, a kníže králů země, kterýžto 
zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich 
krví svou,

Viz také: #1; #2; #3; #5; Žalmy 65:4; Jan 18:37; Židům 9:11-14.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.
D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
D09 Mesiáš se stane Zachráncem.
E08 Spravedlnost Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

JEREMIÁŠ 33:14 Aj, dnové jdou, dí 
Hospodin, v nichž vykonám slovo to 
výborné, kteréž jsem mluvil o domu 
Izraelovu a o domu Judovu.

15 V těch dnech a za času toho způsobím 
to, aby zrostl Davidovi výstřelek 
spravedlivý, kterýž konati bude soud a 
spravedlnost na zemi.

16 V těch dnech spasen bude Juda, a 

Jeruzalém bydliti bude bezpečně, a 
toť jest, což jemu přivolá Hospodin, 
spravedlnost naše.

17 Nebo takto praví Hospodin: Nebudeť 
vypléněn muž z rodu Davidova, ješto by 
neseděl na stolici domu Judského.

18 Z kněží také Levítských nebude 
vypléněn muž od tváři mé, ješto by 
neobětoval zápalu, a zapaloval suchou 
obět, a obětoval obět po všecky dny.

22 A jakož nemůže sečteno býti vojsko 
nebeské, ani změřen býti písek mořský, 
tak rozmnožím símě Davida služebníka 
svého, a Levítů mně přisluhujících.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

ŽIDŮM 7:17 Nebo svědčí Písmo, 
řka: Ty jsi kněz na věky podle řádu 
Melchisedechova.

18 Stalo se zajisté složení onoho předešlého 
přikázaní, protože bylo mdlé a neužitečné.

19 Nebo ničehož k dokonalosti nepřivedl 
Zákon, ale na místo jeho uvedena lepší 
naděje, skrze niž přibližujeme se k Bohu.

20 A to tím lepší, že ne bez přísahy.
21 Nebo onino bez přísahy kněžími učiněni 

bývali, tento pak s přísahou, skrze toho, 
kterýž řekl k němu: Přisáhl Pán, a nebudeť 
toho litovati: Ty jsi kněz na věky podle řádu 

JEREMIÁŠ



285

Melchisedechova.
22 Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn 

jest Ježíš.

1 PETRŮV 2:5 I vy, jakožto kamení živé, 
vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo 
svaté, k obětování duchovních obětí, 
vzácných Bohu skrze Jezukrista.

ZJEVENÍ JANOVO 1:4 Jan sedmi církvím, 
kteréž jsou v Azii: Milost vám a pokoj 
od toho, Jenž jest, a Kterýž byl, a Kterýž 
přijíti má, a od sedmi Duchů, kteříž před 
obličejem trůnu jeho jsou,

5 A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, 
ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů 
země, kterýžto zamiloval nás a umyl nás od 
hříchů našich krví svou,

6 A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci 
svému, jemužto buď sláva a moc na věky 
věků. Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 5:10 A učinil jsi nás 
Bohu našemu krále a kněží, a budeme 
kralovati na zemi.

Viz také: #1; #2; #5; Izaiáš 4:2; Izaiáš 11:1-5; Izaiáš 53:2; 2 
Korintským 1:20; 1 Petrův 2:9.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.

JEREMIÁŠ 50:4 V těch dnech a toho času, 
dí Hospodin, přijdou synové Izraelští, 
oni i synové Judští spolu; plačíce, 
ochotně půjdou, a Hospodina Boha 
svého hledati budou.

5 Na cestu k Sionu ptáti se budou, a 
obrátíce se tam, řeknou: Poďte a 

připojte se k Hospodinu smlouvou 
věčnou, nepřicházející v zapomenutí.

6 Ovce hynoucí jsou lid můj, pastýři jejich 
působí to, aby bloudily, a po horách 
se toulaly, s hůry na pahrbek chodily, 
zapomenuvše na příbytky své.

7 Všickni, kteříž je nalézají, zžírají je, a 
nepřátelé jejich říkají: Nebudeme nic 
vinni, proto že hřeší proti Hospodinu. 
Příbytek spravedlnosti a otců jejich 
naděje jest Hospodin.

19 A přivedu zase Izraele do příbytku jeho, 
aby se pásl na Karmeli a Bázan, a na 
hoře Efraim, a v Galád aby se sytila duše 
jeho.

20 V těch dnech a toho času, dí Hospodin, 
byla-li by vyhledávána nepravost 
Izraelova, nebude žádné, a hříchové 
Judovi, však nebudou nalezení; nebo 
odpustím těm, kteréž pozůstavím.

IZAIÁŠ 44:22 Zahladím jako hustý oblak 
přestoupení tvá, a jako mrákotu hříchy tvé; 
navratiž se ke mně, nebo jsem tě vykoupil.

MICHEÁŠ 7:19 Navrátě se, slituje se nad 
námi, podmaní nepravosti naše; nýbrž 
uvržeš do hlubin mořských všecky hříchy 
naše.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:19 Protož 
čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni 
hříchové vaši, když by přišli časové 
rozvlažení od tváři Páně,

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:26 Vám 
nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého Ježíše, 
poslal ho dobrořečícího vám, aby se jeden 
každý z vás odvrátil od nepravostí svých.
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ŘÍMANŮM 8:33 Kdo bude žalovati na 
vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje.

34 Kdo jest, ješto by je odsoudil? Kristus jest, 
kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, 
a kterýž i na pravici Boží jest, kterýž také i 
oroduje za nás.

ŘÍMANŮM 11:16 Poněvadž prvotiny svaté 
jsou, takéť svaté jest i těsto; a jest-liť kořen 
svatý, tedy i ratolesti.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ŽIDŮM 10:16 Tatoť jest smlouva, kterouž 
učiním s nimi po těch dnech, praví Pán: 
Dám zákony své v srdce jejich, a na myslech 
jejich napíši je,

17 Za tím řekl: A na hříchy jejich, i na 
nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.

18 Kdežť pak jest odpuštění jich, neníť potřebí 
více oběti za hřích.

Viz také: #2; #3.
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B23 Milosrdenství Krále a Mesiáše.

PLAÈ 3:25 Dobrý jest Hospodin těm, 
jenž očekávají na něj, duši té, kteráž ho 
hledá.

26 Dobré jest trpělivě očekávajícímu na 
spasení Hospodinovo.

IZAIÁŠ 25:9 Pročež řekne v ten den: Aj, 
Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na něj, 
a vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, jehož 
jsme očekávali; plésati a veseliti se budeme 
v spasení jeho.

LUKÁŠ 2:38 A ta v touž hodinu přišedši, 
chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, 
kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.

1 TESALONICKÝM 1:10 A očekávali 
Syna jeho s nebe, kteréhož jest vzkřísil z 
mrtvých, totiž Ježíše, kterýž vysvobodil nás 
od hněvu budoucího.

ŽIDŮM 9:28 Tak i Kristus jednou jest 
obětován, k shlazení mnohých lidi hříchů; 
podruhé pak bez hříchu ukáže se těm, 
kteříž ho čekají k spasení.

ŽIDŮM 10:37 Nebo ještě velmi, velmi 
maličko, a aj, ten, kterýž přijíti má, přijde, a 
nebudeť meškati.

1 PETRŮV 1:13 Protož přepášíce bedra mysli 
vaší, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v 
té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení 
Ježíše Krista,

Viz také: Žalmy 22:27; Žalmy 27:14; Žalmy 33:20; Žalmy 39:8; 
Žalmy 130:5; Izaiáš 8:17; Izaiáš 26:8; Izaiáš 33:2; Izaiáš 64:4; 

Micheáš 7:7; Habakuk 2:3.

F11 Utrpení Mesiáše.

PLAÈ 3:30 Nastavuje líce tomu, kdož 
jej bije, a sytě se potupou.

IZAIÁŠ 50:6 Těla svého nastavuji 
bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své 
neskrývám od pohanění a plvání.

MICHEÁŠ 4:14 Sbeřiž se nyní po houfích, ó 
záškodnice, oblehni nás, nechať bijí holí v 
líce soudce Izraelského.

MATOUŠ 26:67 Tedy plili na tvář jeho a 
pohlavkovali jej; jiní pak hůlkami jej bili,
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288

B03 Mesiáš je Syn člověka.

EZECHIEL 1:26 Svrchu pak na obloze, 
kteráž byla nad hlavou jejich, bylo 
podobenství trůnu, na pohledění jako 
kámen zafirový, a nad podobenstvím 
trůnu na něm svrchu, na pohledění jako 
tvárnost člověka.

DANIEL 7:13 Viděl jsem u vidění nočním, 
a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu 
člověka přicházel; potom až k Starému dnů 
přišel, a před něj postaven byl.

14 I dáno jest jemu panství a sláva i království, 
aby všickni lidé, národové a jazykové 
sloužili jemu; jehož panství jest panství 
věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, 
kteréž se neruší.

ŽIDŮM 1:8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó 
Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť 
berla království tvého.

ŽIDŮM 8:1 Ale summa toho mluvení 
tato jest, že takového máme nejvyššího 
kněze, kterýž se posadil na pravici trůnu 
velebnosti v nebesích.

ZJEVENÍ JANOVO 5:13 Též všecko 
stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i 
pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, 
slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a 
Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na 
věky věků.

Viz také: Izaiáš 6:1; Daniel 7:9,10; Zachariáš 6:13; Židům 12:2; 
Zjevení Janovo 4:2,3; Zjevení Janovo 20:11.

E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
E27 Vložení nového srdce a nového ducha.
G06 Příbytek Ducha svatého.
H03 Příchod království Mesiáše.

EZECHIEL 11:17 Protož rci: Takto praví 
Panovník Hospodin: Shromáždím vás z 
národů a zberu vás z zemí, do kterýchž 
rozptýleni jste, a dám vám zemi 
Izraelskou.

18 I vejdou tam, a vyvrhou všecky mrzkosti 
její, i všecky ohavnosti její z ní.

19 Nebo dám jim srdce jedno, a Ducha 
nového dám do vnitřností vašich, a 
odejmu srdce kamenné z těla jejich, a 
dám jim srdce masité,

20 Aby v ustanoveních mých chodili, a 
soudů mých ostříhali, a činili je. I budou 
lidem mým, a já budu jejich Bohem.

EZECHIEL 36:25 A pokropím vás vodou 
čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn 
vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich 
očistím vás.

26 A dám vám srdce nové, a ducha nového 
dám do vnitřností vašich, a odejma srdce 
kamenné z těla vašeho, dám vám srdce 
masité.

27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností 
vašich, a učiním, abyste v ustanoveních 
mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili 
je.

MATOUŠ 3:11 Já křtím vás vodou ku 
pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, 
jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem 
hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude 
Duchem svatým a ohněm.

JAN 3:3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, 
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amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo 
znovu, nemůž viděti království Božího.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:38 Tedy 
Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se 
jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista 
na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha 
svatého.

TITOVI 3:5 Ne z skutků spravedlnosti, 
kteréž bychom my činili, ale podle 
milosrdenství svého spasil nás, skrze 
obmytí druhého narození, a obnovení 
Ducha svatého,

1 PETRŮV 1:3 Požehnaný Bůh a Otec 
Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto podle 
mnohého milosrdenství svého znovu 
zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení 
Ježíše Krista z mrtvých,

Viz také: #1; #2; #3; Jan 1:13; 1 Petrův 1:23; 1 Petrův 2:2; Jan 2:29; 
Jan 3:9; Jan 4:7; Jan 5:1,4,18.

E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.

EZECHIEL 16:60 A však rozpomenu se na 
smlouvu svou s tebou ve dnech mladosti 
tvé, potvrdím, pravím, tobě smlouvy 
věčné.

61 I rozpomeneš se na cesty své, a hanbiti 
se budeš, když přijmeš sestry své starší, 
nežli jsi ty, i mladší, nežli jsi ty, a dám je 
tobě za dcery, ale ne podlé smlouvy tvé.

62 A tak utvrdím smlouvu svou s tebou, i 
zvíš, že já jsem Hospodin,

63 Abys se rozpomenula a styděla, a 
nemohla více úst otevříti pro hanbu 
svou, když tě očistím ode všeho, což jsi 

činila, praví Panovník Hospodin.

MATOUŠ 26:28 Neb to jest krev má nové 
smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na 
odpuštění hříchů.

ŽIDŮM 8:6 Nyní pak tento náš nejvyšší 
kněz tím důstojnějšího došel úřadu, čímž i 
lepší smlouvy prostředníkem jest, kterážto 
lepšími zaslíbeními jest utvrzena.

7 Nebo kdyby ona první byla bez úhony, 
nebylo by hledáno místa druhé.

8 Nebo obviňuje Židy, dí: Aj, dnové jdou, praví 
Pán, v nichž vejdu s domem Izraelským a s 
domem Judským v smlouvu novou.

9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil 
s otci jejich v ten den, když jsem je vzal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, 
a já opustil jsem je, praví Pán.

10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu 
s domem Izraelským po těch dnech, 
praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, 
a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich.

12 Nebo milostiv budu nepravostem jejich, 
a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich 
nikoli nezpomenu více.

13 A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za 
vetchou; což pak vetší a schází, blízké jest 
zahynutí.

Viz také: #1; #2; #5; Lukáš 22:14-20; Jan 6:45; 2 Korintským 
3:2-6,14-16; Židům 10:15-17; Židům 12:24; Židům 13:20.
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E22 Práce Mesiáše bude požehnána.
   
EZECHIEL 17:22 Takto praví Panovník 

Hospodin: A však vezmu z vrchu cedru 
toho vysokého a vsadím, z vrchu 
mladistvých ratolestí jeho mladou 
větvičku ulomím, a štípím na hoře 
vysoké a vyvýšené.

23 Na hoře vysoké Izraelské štípím ji, i 
vypustí ratolesti, a ponese ovoce, a tak 
učiněna bude cedrem slavným, a bude 
bydliti pod ním všeliké ptactvo; všecko, 
což křídla má, v stínu ratolestí jeho 
bydliti bude.

24 A tak zvědí všecka dříví polní, že já 
Hospodin snížil jsem dřevo vysoké, a 
povýšil jsem dřeva nízkého; usušil jsem 
strom zelený, a způsobil to, aby zkvetl 
strom suchý. Já Hospodin mluvil jsem to 
i učiním.

MATOUŠ 7:17 Takť každý strom dobrý 
ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce 
nese.

18 Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani 
strom zlý ovoce dobrého vydávati.

19 Všeliký strom, kterýž nenese ovoce 
dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.

20 A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.

JAN 12:24 Amen, amen pravím vám: 
Zrno pšeničné padna v zemi, neumře-li, 
onoť samo zůstane, a pakliť umře, mnohý 
užitek přinese.

JAN 15:4 Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož 
ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, 
nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč 
zůstanete ve mně.

5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo 

zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce 
mnohé; nebo beze mne nic nemůžete 
učiniti.

6 Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude 
ven jako ratolest, a uschneť, a sberouť ty 
ratolesti a na oheň uvrhou a shoříť.

7 Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť 
v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť 
se vám.

8 V tomť bývá oslaven Otec můj, když ovoce 
nesete hojné, a takť budete moji učedlníci.

FILIPSKÝM 2:9 Protož i Bůh povýšil ho nade 
vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé 
jméno,

10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, 
těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž 
jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus 
jest Pánem v slávě Boha Otce.

Viz také: Žalmy 80:16; Žalmy 92:13; Žalmy 96:11-13; Izaiáš 4:2; 
Izaiáš 11:1; Izaiáš 27:6; Izaiáš 55:12,13; Jeremiáš 23:5; Jeremiáš 

33:15,16; Zachariáš 4:12-14; Zachariáš 6:12,13.

H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

EZECHIEL 20:34 Vyvedu vás zajisté z 
národů, a shromáždím vás z zemí, do 
nichž jste rozptýleni, rukou silnou 
a ramenem vztaženým, i prchlivostí 
vylitou.

35 A vodě vás po poušti těch národů, 
souditi se budu s vámi tam tváří v tvář.

EZECHIEL 20:36-39
EZECHIEL 20:40 Nebo na hoře mé svaté, 

na hoře vysoké Izraelské, dí Panovník 
Hospodin, tam mi sloužiti budou 
všecken dům Izraelský, což jich koli 
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bude v té zemi. Tam je laskavě přijmu, 
a tam vyhledávati budu od vás obětí 
vzhůru pozdvižení i prvotin darů vašich, 
se všemi svatými věcmi vašimi.

41 S vůní libou laskavě vás přijmu, když vás 
vyvedu z národů, a shromáždím vás z 
těch zemí, do nichž jste rozptýleni byli, 
a tak posvěcen budu v vás před očima 
těch národů.

42 I poznáte, že já jsem Hospodin, když vás 
uvedu do země Izraelské, do země té, 
o kteréž jsem přisáhl, že ji dám otcům 
vašim.

EZECHIEL 20:43-44

ŘÍMANŮM 9:6 Avšak nemůže zmařeno býti 
slovo Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou z 
Izraele, Izraelští jsou.

7 Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, 
hned také všickni jsou synové, ale v Izákovi 
nazváno bude tvé símě.

8 To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, 
jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové 
Božího zaslíbení, ti se počítají za símě.

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

GALATSKÝM 6:15 Nebo v Kristu 
Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, 
ale nové stvoření.

16 A kteříkoli tohoto pravidla následují, pokoj 
přijde na ně a milosrdenství, i na lid Boží 
Izraelský.

EFEZSKÝM 1:5 Předzřídiv nás k zvolení za 

syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře 
libé vůle své,

6 K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné 
nás učinil v milém Synu svém.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Ezechiel 28:24-26.

G03 Je prorokováno velebení Mesiáše.

EZECHIEL 21:26 Takto praví Panovník 
Hospodin: Sejmi tu čepici, a svrz tu 
korunu, kteráž nikdy již taková nebude; 
toho, kterýž na snížení přišel, povyš, a 
vyvýšeného poniž.

27 Zmotanou, zmotanou, zmotanou 
učiním ji, (čehož prvé nebývalo), až 
přijde ten, jenž má právo, kteréž jsem 
jemu dal.

ŽIDŮM 2:7 Maličkos jej menšího andělů 
učinil, slavou a ctí korunoval jsi ho, a 
ustanovils jej nad dílem rukou svých.

8 Všecko jsi podmanil pod nohy jeho. A 
kdyžť jest jemu všecko poddal, tedy ničeho 
nezanechal nepodmaněného jemu. Ačkoli 
nyní ještě nevidíme, aby jemu všecko 
poddáno bylo.

9 Ale toho maličko nižšího andělů, vidíme 
Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí 
korunovaného, aby z milosti Boží za všecky 
okusil smrti.

ZJEVENÍ JANOVO 4:4 A okolo toho trůnu 
bylo stolic čtyřmecítma, a na těch stolicích 
viděl jsem čtyřmecítma starců sedících, 
oblečených v roucha bílá. A měli na hlavách 
svých koruny zlaté.

ZJEVENÍ JANOVO 4:10 Padlo těch 
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čtyřmecítma starců před obličejem sedícího 
na trůnu, a klanělo se živému na věky věků, 
a metali koruny své před trůnem, řkouce:

11 Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; 
nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou 
trvají, i stvořeny jsou.

E15 Mesiáš přinese radostnou zvěst.
D02 Úřad Mesiáše jako Proroka.

EZECHIEL 33:32 A aj, ty jsi jim jako zpěv 
libý pěkného zvuku a dobře vznějící. 
Slyšíť zajisté slova tvá, ale žádný jich 
nečiní.

33 Než když to přijde, (aj, přicházíť), tedy 
zvědí, že prorok byl u prostřed nich.

MATOUŠ 21:46 I hledajíce ho jíti, báli se 
zástupů; neb ho měli za proroka.

LUKÁŠ 7:16 Tedy podjala všecky bázeň, 
i velebili Boha, řkouce: Že prorok veliký 
povstal mezi námi, a že Bůh navštívil lid 
svůj.

LUKÁŠ 7:31 I řekl Pán: Komu tedy 
přirovnám lidi pokolení tohoto a čemu 
podobni jsou?

32 Podobni jsou dětem, jenž na rynku sedí a 
jedni na druhé volají, říkajíce: Pískali jsme 
vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali 
vám, a neplakali jste.

33 Nebo přišel Jan Křtitel, nejeda chleba, ani 
pije vína, a pravíte: Ďábelství má.

34 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a pravíte: Aj, 
člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a 
hříšníků.

35 Ale ospravedlněna jest moudrost ode všech 

synů svých.

JAN 6:14 Ti pak lidé, uzřevše ten div, kterýž 
učinil Ježíš, pravili: Tento jest jistě prorok, 
kterýž měl přijíti na svět.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

23 A staneť se, že každá duše, kteráž by 
neposlouchala toho Proroka, vyhlazena 
bude z lidu mého.

Viz také: Jeremiáš 28:9.

B06 Mesiáš je dobrý Pastýř.
E26 Konání Mesiáše vykupitele.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

EZECHIEL 34:11 Nebo takto praví 
Panovník Hospodin: Aj já, já ptáti se 
budu po ovcích svých a shledávati je.

12 Jakož shledává pastýř stádo své tehdáž, 
když bývá u prostřed ovec svých 
rozptýlených: tak shledávati budu stádo 
své, a vytrhnu je ze všech míst, kamž v 
den oblaku a mrákoty rozptýleny byly.

13 A vyvedu je z národů, a shromáždím 
je z zemí, a uvedu je do země jejich, a 
pásti je budu na horách Izraelských, při 
potocích i na všech místech k bydlení 
příhodných v zemi té.

14 Na pastvě dobré pásti je budu, a na 
horách vysokých Izraelských bude 
ovčinec jejich. Tamť léhati budou v 
ovčinci veselém, a pastvou tučnou pásti 
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se budou na horách Izraelských.
15 Já pásti budu stádo své, a já způsobím 

to, že odpočívati budou, praví Panovník 
Hospodin.

22 Protož vysvobodím stádo své, aby nebylo 
více v loupež, a souditi budu mezi 
dobytčetem a dobytčetem.

23 A vzbudím nad nimi pastýře jednoho, 
kterýž je pásti bude, služebníka svého 
Davida. Tenť je pásti bude, a ten bude 
jejich pastýřem.

24 Já pak Hospodin budu jejich Bohem, 
a služebník můj David knížetem u 
prostřed nich. Já Hospodin mluvil jsem.

EZECHIEL 34:25-31

EZECHIEL 20:41 S vůní libou laskavě vás 
přijmu, když vás vyvedu z národů, a 
shromáždím vás z těch zemí, do nichž jste 
rozptýleni byli, a tak posvěcen budu v vás 
před očima těch národů.

EZECHIEL 28:25 Takto praví Panovník 
Hospodin: Když shromáždím dům Izraelský 
z národů, mezi něž rozptýleni jsou, a 
posvěcen budu v nich před očima pohanů, 
a bydliti budou v zemi své, kterouž jsem byl 
dal služebníku svému Jákobovi:

26 Tehdy bydliti budou v ní bezpečně, a 
nastavějí domů, a štípí vinice. Bydliti, 
pravím, budou bezpečně, když vykonám 
soudy, při všech zhoubcích jejich vůkol 
nich, i zvědí, že já jsem Hospodin Bůh 
jejich.

EZECHIEL 30:3 Nebo blízko jest den, blízko 
jest, pravím, den Hospodinův, den mrákoty, 
čas národů bude.

LUKÁŠ 15:4 Kdyby někdo z vás měl sto 
ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by 
nenechal devadesáti devíti na poušti, a 
nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji?

5 A nalezna, jistě by ji vložil na ramena svá s 
radostí.

6 A přijda domů, svolal by přátely a sousedy, 
řka jim: Spolu radujte se se mnou, neb jsem 
nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula.

JAN 10:9 Já jsem dveře. Skrze mne všel-li by 
kdo, spasen bude, a vejde i vyjde, a pastvu 
nalezne.

10 Zloděj nepřichází, jediné aby kradl a 
mordoval a hubil; já jsem přišel, aby život 
měly, a hojně aby měly.

11 Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši 
svou pokládá za ovce.

12 Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, 
jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, 
i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání 
ovce.

13 Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a 
nemá péče o ovce.

14 Já jsem ten dobrý pastýř, a známť ovce své, a 
znajíť mne mé.

15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a 
duši svou pokládám za ovce.

16 A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto 
ovčince. I tyť musím přivésti, a hlas můj 
slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a 
jeden pastýř.

JAN 21:15 A když poobědvali, řekl Ježíš 
Šimonovi Petrovi: Šimone, synu Jonášův, 
miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu: 
Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: 
Pasiž beránky mé.

ŽIDŮM 13:20 Bůh pak pokoje, kterýž toho 
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velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře 
ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,

21 Učiniž vás způsobné ve všelikém skutku 
dobrém, k činění vůle jeho, působě v vás 
to, což jest libé před obličejem jeho, skrze 
Jezukrista, jemuž sláva na věky věků. Amen.

1 PETRŮV 2:25 Nebo jste byli jako ovce 
bloudící, ale již nyní obráceni jste ku pastýři 
a biskupu duší vašich.

1 PETRŮV 5:4 A když se ukáže kníže 
pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu 
slávy.

ZJEVENÍ JANOVO 7:16 Nebudouť lačněti 
ani žízniti více, a nebude bíti na ně slunce, 
ani žádné horko.

17 Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed 
trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým 
studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s 
očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: #1; #2; #3; #5; Sofoniáš 1:15.

E27 Vložení nového srdce a nového ducha.
G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.
G06 Příbytek Ducha svatého.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

EZECHIEL 36:8 Vy pak hory Izraelské, 
ratolesti své vypouštěti, a ovoce 
své přinášeti budete lidu mému 
Izraelskému, když se přiblíží a přijdou.

EZECHIEL 36:9-14
EZECHIEL 36:15 Aniž dopustím, aby více 

slýcháno bylo v tobě potupy národů, 
aniž útržky lidské snášeti budeš více, 
ani ku pádu přivoditi více národů svých, 
praví Panovník Hospodin.

EZECHIEL 36:24 Nebo poberu vás z národů, a 
shromáždím vás ze všech zemí, a uvedu vás 
do země vaší.

25 A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; 
ode všech poškvrn vašich, i ode všech 
ukydaných bohů vašich očistím vás.

26 A dám vám srdce nové, a ducha nového 
dám do vnitřností vašich, a odejma srdce 
kamenné z těla vašeho, dám vám srdce 
masité.

27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností 
vašich, a učiním, abyste v ustanoveních 
mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili 
je.

28 I budete bydliti v zemi, kterouž jsem byl 
dal otcům vašim, a budete lidem mým, a já 
budu vaším Bohem.

EZECHIEL 36:32- 38

EZECHIEL 11:19 Nebo dám jim srdce jedno, 
a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a 
odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám 
jim srdce masité,
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EZECHIEL 36:31 I rozpomenete se na zlé 
cesty vaše a na skutky vaše nedobré, tak že 
sami se býti hodné ošklivosti uznáte pro 
nepravosti vaše a pro ohavnosti vaše.

ŘÍMANŮM 6:21 Jaký jste pak užitek měli 
tehdáž toho, začež se nyní stydíte? Konec 
zajisté těch věcí jest smrt.

22 Nyní pak vysvobozeni jsouce od hříchu a 
podmaněni v službu Bohu, máte užitek váš 
ku posvěcení, cíl pak život věčný.

ŘÍMANŮM 8:14 Nebo kteřížkoli Duchem 
Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.

15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k 
bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v 
němžto voláme Abba, totiž Otče.

16 A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že 
jsme synové Boží.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

2 KORINTSKÝM 3:7 A poněvadž 
přisluhování smrti, literami vyryté na 
dskách kamenných, bylo slavné, tak že 
nemohli patřiti synové Izraelští v tvář 
Mojžíšovu, pro slávu oblíčeje jeho, kteráž 
pominouti měla,

8 I kterakž by tedy ovšem přisluhování Ducha 
nemělo býti slavné?

2 KORINTSKÝM 5:17 Protož jest-li 
kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci 

pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.

GALATSKÝM 5:22 Ovoce pak 
Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, 
dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost.

GALATSKÝM 6:15 Nebo v Kristu 
Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, 
ale nové stvoření.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; 2. Mojžišova 19-20; Lukáš 11:13; 
Skutky Apoštolů 2:14-47; 1 Korintským 3:16; Efezským 1:13,14; 

Efezským 2:10; Titovi 3:5,6; Židům 10:22; 1 Petrův 1:18,19,22; Jan 
3:24; Jan 5:5.

E11 Mesiáš se stane dárcem věčného  života.
E27 Vložení nového srdce a nového ducha.
G06 Příbytek Ducha svatého.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
H10 Proroctví věčného Království míru.

EZECHIEL 37:1-8
EZECHIEL 37:9 I řekl mi: Prorokuj k 

duchu, prorokuj, synu člověčí, a rci 
duchu: Takto praví Panovník Hospodin: 
Ode čtyř větrů přiď, duchu, a věj na tyto 
zmordované, ať oživou.

10 Tedy prorokoval jsem, jakž mi rozkázal. 
I všel do nich duch, a ožili, a postavili se 
na nohách svých, zástup velmi veliký.

11 I řekl mi: Synu člověčí, kosti tyto jsou 
všecken dům Izraelský. Aj, říkají: Uschly 
kosti naše, a zhynula čáka naše, jižť jest 
po nás.

12 Protož prorokuj a rci jim: Takto praví 
Panovník Hospodin: Aj, já otevru hroby 
vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, lide 
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můj, a uvedu vás do země Izraelské.
13 I zvíte, že já jsem Hospodin, když otevru 

hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, 
lide můj.

14 A dám Ducha svého do vás, abyste ožili, 
a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já 
Hospodin mluvím i činím, dí Hospodin.

IZAIÁŠ 66:14 Uzříte zajisté, a radovati 
se bude srdce vaše, a kosti vaše jako 
bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka 
Hospodinova při služebnících jeho, a 
prchlivost proti nepřátelům jeho.

EZECHIEL 28:25 Takto praví Panovník 
Hospodin: Když shromáždím dům Izraelský 
z národů, mezi něž rozptýleni jsou, a 
posvěcen budu v nich před očima pohanů, 
a bydliti budou v zemi své, kterouž jsem byl 
dal služebníku svému Jákobovi:

HOZEÁŠ 6:2 Obživí nás po dvou dnech, 
dne třetího vzkřísí nás, a budeme živi před 
oblíčejem jeho,

ÁMOS 9:14 Přivedu také zase zajatý lid 
svůj Izraelský, a vystavějí města zpuštěná, 
aby v nich bydlili; a budou štěpovati vinice, 
a píti víno jejich, nadělají i zahrad, a jísti 
budou ovoce jejich.

15 A tak je štípím v zemi jejich, že nebudou 
vykořeněni více z země své, kterouž jsem 
dal jim, praví Hospodin Bůh tvůj.

ŘÍMANŮM 8:11 Jestližeť pak Duch 
toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, 
přebývá v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z 
mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše, pro 
přebývajícího Ducha jeho v vás.

ŘÍMANŮM 11:1 Protož pravím: Zdali jest 
Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já 
Izraelský jsem, z semene Abrahamova, z 
pokolení Beniaminova.

2 Nezavrhlť jest Bůh lidu svého, kterýž 
předzvěděl. Zdali nevíte, co Písmo praví o 
Eliášovi? Kterak se modlí Bohu proti lidu 
Izraelskému řka:

3 Pane, proroky tvé zmordovali a oltáře tvé 
rozkopali, já pak zůstal jsem sám, a i méť 
duše hledají.

4 Ale co jemu dí odpověd Boží? Pozůstavil 
jsem sobě sedm tisíců mužů, kteříž 
neskláněli kolen před Bálem.

5 Takť i nyní ostatkové podle vyvolení 
jdoucího z pouhé milosti Boží zůstali,

ŘÍMANŮM 11:24 Nebo poněvadž ty vyťat jsi 
z přirozené plané olivy a proti přirození 
vštípen jsi v dobrou olivu, čím více pak ti, 
kteříž podle přirození jsou z dobré olivy, 
vštípeni budou v svou vlastní olivu.

25 Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli 
tohoto tajemství, (abyste nebyli sami u 
sebe moudří,) že zatvrdilost tato zčástky 
přihodila se Izraelovi, dokudž by nevešla 
plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ŘÍMANŮM 11:32 Zavřel zajisté Bůh všecky v 
nevěře, aby se nade všemi smiloval.

Viz také: #1; #2; #5; Žalmy 126:2,3; Izaiáš 32:15; Jeremiáš 33:24-
26; Ezechiel 11:19; Ezechiel 16:62,63; Ezechiel 36:24-31; Ezechiel 

37:21,25; Ezechiel 39:29; Joel 2:28.
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E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.
E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H10 Proroctví věčného Království míru.

EZECHIEL 37:21 Tedy mluv k nim: Takto 
praví Panovník Hospodin: Aj, já vezmu 
syny Izraelské z prostřed národů těch, 
kamž odešli, a shromáždě je odevšad, 
uvedu je do země jejich.

22 A učiním je, aby byli národem jedním 
v té zemi na horách Izraelských, a 
král jeden bude nad nimi nade všemi 
králem. A nebudou více dva národové, 
aniž se již více děliti budou na dvoje 
království.

23 Aniž se budou poškvrňovati více 
ukydanými bohy svými, a ohavnostmi 
svými, ani jakými přestoupeními svými, 
i vysvobodím je ze všech obydlí jejich, v 
nichž hřešili, a očistím je. I budou mým 
lidem, a já budu jejich Bohem.

24 A služebník můj David bude králem nad 
nimi, a pastýře jednoho všickni míti 
budou, aby v soudech mých chodili, a 
ustanovení mých ostříhali, i činili je.

25 I budou bydliti v té zemi, kterouž jsem 
byl dal služebníku svému Jákobovi, v 
níž bydlili otcové vaši. Budou, pravím, 
v ní bydliti oni i synové jejich, i synové 
synů jejich až na věky, a David služebník 
můj knížetem jejich bude na věky.

26 Nadto učiním s nimi smlouvu pokoje; 
smlouva věčná bude s nimi. A rozsadím 
je, i rozmnožím je, a postavím svatyni 
svou u prostřed nich na věky.

27 Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu 
jejich Bohem, a oni budou lidem mým.

28 I zvědí národové, že jsem já Hospodin, 

jenž posvěcuji Izraele, když bude 
svatyně má u prostřed nich na věky.

EZECHIEL 11:19 Nebo dám jim srdce jedno, 
a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a 
odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám 
jim srdce masité,

20 Aby v ustanoveních mých chodili, a soudů 
mých ostříhali, a činili je. I budou lidem 
mým, a já budu jejich Bohem.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

JAN 10:14 Já jsem ten dobrý pastýř, a 
známť ovce své, a znajíť mne mé.

15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a 
duši svou pokládám za ovce.

16 A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto 
ovčince. I tyť musím přivésti, a hlas můj 
slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a 
jeden pastýř.

17 Protož mne Otec miluje, že já pokládám 
duši svou, abych ji zase vzal.

ŘÍMANŮM 11:15 Nebo kdyžť zavržení jich jest 
smíření světa, co pak bude zase jich přijetí, 
než život z mrtvých?

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.
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2 KORINTSKÝM 6:16 A jaké spolčení 
chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste 
chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: 
Že přebývati budu v nich, a procházeti se, 
a budu jejich Bohem, a oni budou mým 
lidem.

KOLOSKÝM 2:9 Nebo v něm přebývá všecka 
plnost Božství tělesně.

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

23 K veřejnému shromáždění a k církvi 
prvorozených, kteříž zapsáni jsou v 
nebesích, a k Bohu soudci všech, a k 
duchům spravedlivých dokonalých,

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

ZJEVENÍ JANOVO 21:22 Ale chrámu jsem 
v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí 
chrám jeho jest a Beránek.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; 1. Mojžišova 17:7; 2. Mojžišova 
31:13; 5. Mojžišova 30:1-10; 2. Samuelova 23:5; Žalmy 126:1-6; 

Izaiáš 9:5,6; Izaiáš 27:6,12,13; Izaiáš 40:11; Izaiáš 43:5,6; Izaiáš 
49:8-26; Izaiáš 55:3,4; Izaiáš 59:20,21; Izaiáš 60:21,22; Jeremiáš 

16:14-17; Jeremiáš 23:3-8; Jeremiáš 30:3,8-11,17-22; Jeremiáš 
31:8-10,27,32-40; Jeremiáš 32:37-44; Jeremiáš 33:7-26; Jeremiáš 

50:4,5; Ezechiel 11:11-16; Ezechiel 14:11; Ezechiel 20:12,43; 
Ezechiel 28:25,26; Ezechiel 34:13,23-25; Ezechiel 36:23-31,36-38; 
Ezechiel 38:23; Ezechiel 39:7; Ezechiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; 

Hozeáš 1:11; Hozeáš 2:18-23; Hozeáš 3:4,5; Hozeáš 14:5-8; 
Ámos 9:14,15; Obadiáš 1:17-21; Micheáš 5:1-3,7,11,12; Joel 3:20; 

Zachariáš 2:2-6; Zachariáš 6:12,13; Zachariáš 8:4,5; Zachariáš 
13:1,2; Zachariáš 14:11,21; 1 Korintským 1:30; 1 Tesalonickým 

5:23; Efezským 5:25,26.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

EZECHIEL 38:16 Potáhneš na lid můj 
Izraelský jako oblak, abys přikryl tu 
zemi? V potomních dnech stane se, že tě 
přivedu na zemi svou, aby mne poznali 
národové, když posvěcen budu v tobě 
před očima jejich, ó Gogu.

ZACHARIÁŠ 12:9 Nebo stane se v 
ten den, že shledám všecky národy, kteříž 
přitáhnou proti Jeruzalému, abych je 
zahladil.

2 TIMOTEOVI 3:1 Toto pak věz, 
že v posledních dnech nastanou časové 
nebezpeční.

Viz také: #1; #4; Izaiáš 2:2; Ezechiel 36:23; Ezechiel 38:8,23; 
Ezechiel 39:21; Daniel 10:14; Micheáš 4:1; 7:15-17.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

EZECHIEL 38:18 A však stane se v ten den, 
v den, v kterýž přitáhne Gog na zemi 
Izraelskou, praví Panovník Hospodin, 
že povstane prchlivost má s hněvem 
mým,

ŽIDŮM 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň 
spalující.

Viz také: Ezechiel 36:5,6; Žalmy 18:8,9; Žalmy 89:47.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

EZECHIEL 38:19 A v rozhorlení svém, v 
ohni prchlivosti své mluviti budu. Jistě 
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že v ten den bude pohnutí veliké v zemi 
Izraelské,

ŽIDŮM 12:26 Jehožto hlas tehdáž byl zemí 
pohnul, nyní pak propověděl, řka: Ještěť já 
jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem.

ZJEVENÍ JANOVO 11:13 A v tu hodinu stalo 
se země třesení veliké, a desátý díl města 
padl, a zbito jest v tom země třesení sedm 
tisíců lidu, a jiní zstrašeni jsou, a vzdali 
slávu Bohu nebeskému.

Viz také: Izaiáš 42:13; Ezechiel 39:25; Joel 2:18; Joel 3:16; 
Haggeus 2:6,8,21,22; Zachariáš 1:14; Zachariáš 14:3-5; Zjevení 

Janovo 16:10.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

EZECHIEL 38:20 Tak že se pohnou před 
tváří mou ryby mořské i ptactvo 
nebeské, a zvěř polní i všeliký zeměplaz 
plazící se po zemi, i všickni lidé, kteříž 
jsou na svrchku země. I rozválejí se 
hory, a padnou výsosti, i každá zed na 
zem upadne.

ZJEVENÍ JANOVO 6:12 I pohleděl jsem, 
když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení 
veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé 
jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako 
krev.

13 A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně 
jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, 
když od velikého větru kláceno bývá.

Viz také: #6; Izaiáš 30:25; Jeremiáš 4:23-26; Hozeáš 4:3; 
Zachariáš 14:3-5.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

EZECHIEL 38:21 Nebo zavolám proti němu 
po všech horách mých meče, praví 
Panovník Hospodin; meč každého proti 
bratru jeho bude.

22 A vykonám při něm soud morem a krve 
prolitím a přívalem rozvodnilým, a 
kamením krupobití velikého, ohněm a 
sirou dštíti budu na něj i na houfy jeho, 
a na národy mnohé, kteříž jsou s ním.

HAGGEUS 2:23 A podvrátím stolici 
království, a zkazím sílu království 
pohanských; podvrátím, pravím, vůz i ty, 
kteříž na něm jezdí, a sejdou koni i jezdci 
jejich jeden každý od meče bratra svého.

24 V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu 
tebe, Zorobábeli synu Salatielův, služebníče 
můj, praví Hospodin, a učiním tě jako 
pečetní prsten; nebo jsem tě vyvolil, praví 
Hospodin zástupů.

ZJEVENÍ JANOVO 11:19 I otevřín jest chrám 
Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy 
jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, 
a hlasové, a hromobití, a země třesení, i 
krupobití veliké.

ZJEVENÍ JANOVO 16:21 A kroupy veliké 
jako centnéřové pršely s nebe na lidi. I 
rouhali se Bohu lidé pro ránu těch krup; 
nebo velmi veliká byla ta rána.

Viz také: #6; Žalmy 11:6; Izaiáš 28:17; Izaiáš 29:6; Izaiáš 54:17; 
Jeremiáš 25:31; Ezechiel 13:11; Zachariáš 12:2,9.

EZECHIEL



300

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

EZECHIEL 38:23 A tak zveleben, a 
posvěcen, a v známost uveden budu 
před očima národů mnohých, a zvědí, že 
já jsem Hospodin.

MATOUŠ 24:35 Nebe a země pominou, ale 
slova má nepominou.

2 TESALONICKÝM 1:7 Vám pak, úzkost 
trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi, 
při zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly moci 
jeho,

8 V plameni ohně, kterýž pomstu uvede 
na ty, jenž neznají Boha a neposlouchají 
evangelium Pána našeho Jezukrista,

ŽIDŮM 12:26 Jehožto hlas tehdáž byl zemí 
pohnul, nyní pak propověděl, řka: Ještěť já 
jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem.

27 A to, že dí: Ještě jednou, světle ukazuje 
pohnutelných věcí přenesení, jakožto 
rukama učiněných, aby zůstávaly ty, jenž 
jsou nepohnutelné.

28 Protož království přijímajíce nepohnutelné, 
mějmež milost, skrze kteroužto služme libě 
Bohu, s vážností a uctivostí.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 15:3 A zpívají píseň 
Mojžíše, služebníka Božího, a píseň 
Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou 
skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, 

spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi 
všech svatých.

4 Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval 
jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všickni 
zajisté národové přijdou a klaněti se budou 
před obličejem tvým; nebo soudové tvoji 
zjeveni jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 19:1 Potom jsem 
slyšel veliký hlas velikého zástupu na nebi, 
řkoucího: Haleluiah. Spasení, a sláva, a čest, 
i moc Pánu Bohu našemu.

2 Neboť jsou praví a spravedliví soudové 
jeho, kterýž odsoudil nevěstku tu velikou, 
jenž byla porušila zemi smilstvem svým, a 
pomstil krve služebníků svých z ruky její.

3 I řekli po druhé: Haleluiah. A dým její 
vstupoval na věky věků.

4 I padlo čtyřmecítma starců a čtvero zvířat, a 
klaněli se Bohu sedícímu na trůnu, řkouce: 
Amen, Haleluiah.

5 I vyšel z trůnu hlas, řkoucí: Chvalte Boha 
našeho všickni služebníci jeho, a kteříž se 
bojíte jeho, i malí i velicí.

6 A slyšel jsem hlas jako zástupu velikého, a 
jako hlas vod mnohých, a jako zvuk hromů 
silných, řkoucích: Haleluiah. Kralovalť jest 
Pán Bůh náš všemohoucí.

ZJEVENÍ JANOVO 21:1 Potom viděl jsem 
nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe 
a první země byla pominula, a moře již 
nebylo.

Viz také: #1; #5; #6; Ezechiel 36:23; Ezechiel 37:28; 2 Petrův 
3:10,11.
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E27 Vložení nového srdce a nového ducha.
G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

EZECHIEL 39:6 Vypustím také oheň na 
Magoga i na ty, kteříž přebývají na 
ostrovích bezpečně, i zvědíť, že já jsem 
Hospodin.

7 A jméno svatosti své uvedu v známost 
u prostřed lidu svého Izraelského. 
Nedopustím, pravím, více poškvrňovati 
jména svatosti své, i zvědíť národové, že 
já jsem Hospodin Svatý v Izraeli.

8 Aj, přijdeť a stane se to, praví Panovník 
Hospodin, téhož dne, o kterémž jsem 
mluvil.

21 A tak zjevím slávu svou mezi národy, 
aby viděli všickni národové soud můj, 
kterýž jsem vykonal, i ruku mou, 
kterouž jsem doložil na ně.

22 I zvíť dům Izraelský, že já jsem 
Hospodin Bůh jejich, od tohoto dne i 
potom.

23 Zvědí také i národové, že pro svou 
nepravost zajat jest dům Izraelský, 
proto že se dopouštěli přestoupení proti 
mně; pročež jsem skryl tvář svou před 
nimi, a vydal jsem je v ruku protivníků 
jejich, aby padli mečem všickni 
napořád.

24 Podlé nečistoty jejich a podlé 
zpronevěření se jejich učinil jsem jim, a 
skryl jsem tvář svou před nimi.

25 Z té příčiny takto praví Panovník 
Hospodin: Jižť zase přivedu zajaté 
Jákobovy, a smiluji se nade vším domem 
Izraelským a horliti budu příčinou 
jména svatosti své,

26 Ač ponesou potupu svou a všecko 
přestoupení své, kteréhož se dopustili 
proti mně, když bydlili v zemi své 
bezpečně, aniž byl, kdo by je přestrašil.

27 A však je zase přivedu z národů, a 
shromáždím je z zemí nepřátel jejich, 
a posvěcen budu v nich před očima 
národů mnohých.

28 A tak poznají, že já jsem Hospodin 
Bůh jejich, když zaveda je do národů, 
shromáždím je do země jejich, a 
nepozůstavím tam žádného z nich.

29 Aniž skryji více tváři své před nimi, když 
vyleji Ducha svého na dům Izraelský, 
praví Panovník Hospodin.

JOEL 2:28 I stane se potom, že vyleji 
Ducha svého na všeliké tělo, a budou 
prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci 
vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění 
vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch 
dnech vyleji Ducha svého,

JAN 17:3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali 
tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi 
poslal, Ježíše Krista.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:33 Protož 
pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení 
Ducha svatého od Otce, vylil to, což vy nyní 
vidíte a slyšíte.

ŘÍMANŮM 9:6 Avšak nemůže zmařeno býti 
slovo Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou z 
Izraele, Izraelští jsou.

7 Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, 
hned také všickni jsou synové, ale v Izákovi 
nazváno bude tvé símě.

8 To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, 
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jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové 
Božího zaslíbení, ti se počítají za símě.

ŘÍMANŮM 11:1 Protož pravím: Zdali jest 
Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já 
Izraelský jsem, z semene Abrahamova, z 
pokolení Beniaminova.

2 Nezavrhlť jest Bůh lidu svého, kterýž 
předzvěděl. Zdali nevíte, co Písmo praví o 
Eliášovi? Kterak se modlí Bohu proti lidu 
Izraelskému řka:

3 Pane, proroky tvé zmordovali a oltáře tvé 
rozkopali, já pak zůstal jsem sám, a i méť 
duše hledají.

4 Ale co jemu dí odpověd Boží? Pozůstavil 
jsem sobě sedm tisíců mužů, kteříž 
neskláněli kolen před Bálem.

5 Takť i nyní ostatkové podle vyvolení 
jdoucího z pouhé milosti Boží zůstali,

6 A poněvadž z milosti, tedy ne z skutků, sic 
jinak milost již by nebyla milost. Pakli z 
skutků, tedy již není milost, jinak skutek 
nebyl by skutek.

7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, toho jest 
nedošel, ale vyvolení došli toho, jiní pak 
zatvrzeni jsou,

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

28 A tak s strany evangelium jsouť nepřátelé 
pro vás, ale podle vyvolení jsou milí pro otce 
svaté.

29 Darů zajisté svých a povolání Bůh nelituje.
30 Nebo jakož i vy někdy jste nebyli poslušni 

Boha, ale nyní milosrdenství jste došli pro 
jejich nevěru,

31 Tak i oni nyní neuposlechli, aby pro 
učiněné vám milosrdenství i oni také 
milosrdenství dosáhli.

Viz také: #1; #2; #3; #5; Ezechiel 40-48; Skutky Apoštolů 2:14-
18; Jan 3:24.

H03 Příchod království Mesiáše.

EZECHIEL 47:6 Tedy řekl mi: Viděl-lis, 
synu člověčí? I vedl mne, a posadil mne 
na břeh toho potoka.

7 Když jsem se pak obrátil, aj, na břehu 
toho potoka bylo dříví velmi veliké po 
obou stranách.

8 I řekl mi: Vody tyto vycházejí od Galilee 
první, a sstupujíce po rovině, vejdou do 
moře, a když do moře vpadnou, opraví 
se vody.

9 I stane se, že každý živočich, kterýž 
se plazí, všudy, kamžkoli přijdou 
potokové, ožive, a bude ryb velmi 
mnoho, proto že když přijdou tam tyto 
vody, očerstvějí, a živy budou všudy, 
kdežkoli dojde tento potok.

10 Stane se i to, že se postaví podlé 
něho rybáři od Engadi až do studnice 
Eglaim; budou tu rozstírány síti. Podlé 
rozličnosti své bude ryb jejich, jako ryb 
moře velikého, velmi mnoho.

11 Bahna a louže jeho, kteréž se neopraví, 
soli oddány budou.

12 Při potoku pak poroste na břehu jeho 
po obou stranách všelijaké dříví ovoce 
nesoucí, jehož list neprší, aniž ovoce 
jeho přestává, v měsících svých nese 
prvotiny; nebo vody jeho z svatyně 
vycházejí, protož ovoce jeho jest ku 
pokrmu, a lístí jeho k lékařství.
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EZECHIEL 47:13-23

MATOUŠ 4:18 A chodě Ježíš podle moře 
Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, 
kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani 
pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.)

19 I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním vás 
rybáře lidí.

20 A oni hned opustivše síti, šli za ním.

MATOUŠ 13:47 Opět podobno jest 
království nebeské vrši puštěné do moře a 
ze všelikého plodu shromažďující;

48 Kteroužto, když naplněna byla, vytáhše na 
břeh a sedíce, vybírali, což dobrého bylo, v 
nádoby své, a což bylo zlého, preč zamítali.

49 Takť bude při skonání světa. Vyjdou andělé 
a oddělí zlé z prostředku spravedlivých,

ZJEVENÍ JANOVO 22:1 I ukázal mi potok 
čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

2 Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran 
potoka bylo dřevo života, přinášející 
dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající 
ovoce své, a listí své k zdraví národů.

Viz také: #1; #2; #5; 1. Mojžišova 2:10; 4. Mojžišova 34:1-12; 
Žalmy 65:10; Izaiáš 43:19,20.
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H03 Příchod království Mesiáše.
H10 Proroctví věčného Království míru.

DANIEL 2:34 Hleděls na to, až se utrhl 
kámen, kterýž nebýval v rukou, a udeřil 
obraz ten v nohy jeho železné a hliněné, 
a potřel je.

35 A tak potříno jest spolu železo, hlina, 
měď, stříbro i zlato, a bylo to všecko 
jako plevy z placu letního, a zanesl to 
vítr, tak že místa jejich není nalezeno. 
Kámen pak ten, kterýž udeřil v obraz, 
učiněn jest horou velikou, a naplnil 
všecku zemi.

44 Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh 
nebeský království, kteréž na věky 
nebude zkaženo, a království to na 
žádného jiného nespadne, ale ono 
potře a konec učiní všechněm těm 
královstvím, samo pak státi bude na 
věky,

45 Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl 
kámen, kterýž nebýval v rukou, a potřel 
železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh 
veliký oznámil králi, co býti má potom, 
a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho.

2. SAMUELOVA 7:16 A tak utvrzen bude 
dům tvůj a království tvé až na věky před 
tebou, a trůn tvůj bude stálý až na věky.

IZAIÁŠ 9:5 Nebo dítě narodilo se nám, 
syn dán jest nám, i bude knížetství na 
rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: 
Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

6 K rozmnožování pak toho knížetství a 
pokoje, jemuž nebude konce, sedne na 
stolici Davidově, a na království jeho, 

až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v 
spravedlnosti, od tohoto času až na věky. 
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

MATOUŠ 26:29 Ale pravímť vám, žeť 
nebudu píti již více z tohoto plodu vinného 
kořene, až do onoho dne, když jej píti budu 
s vámi nový v království Otce mého.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

JAN 18:36 Odpověděl Ježíš: Království 
mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa 
bylo království mé, služebníci moji bránili 
by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní 
mé království není odsud.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 12:10 A uslyšel jsem hlas 
veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, 
a moc, i království Boha našeho, a moc 
Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří 
našich, kterýž žaloval na ně před obličejem 
Boha našeho dnem i nocí.

Viz také: #1.
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B03 Mesiáš je Syn člověka.
H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H10 Proroctví věčného Království míru.
H11 Mesiáš bude veleben.

DANIEL 7:13 Viděl jsem u vidění 
nočním, a aj, s oblaky nebeskými 
podobný Synu člověka přicházel; potom 
až k Starému dnů přišel, a před něj 
postaven byl.

14 I dáno jest jemu panství a sláva i 
království, aby všickni lidé, národové 
a jazykové sloužili jemu; jehož panství 
jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a 
království jeho, kteréž se neruší.

18 A ujmou království svatých výsostí, 
kteříž obdržeti mají království až na 
věky, a až na věky věků.

22 Až přišel Starý dnů, a oddán jest soud 
svatým výsostí, a čas přišel, aby to 
království svatí obdrželi.

27 Království pak i panství, a důstojnost 
královská pode vším nebem dána bude 
lidu svatých výsostí; jehož království 
bude království věčné, a všickni páni 
jemu sloužiti a jeho poslouchati budou.

MATOUŠ 11:27 Všecky věci dány jsou mi 
od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné 
Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a 
komuž by chtěl Syn zjeviti.

MATOUŠ 24:30 A tehdyť se ukáže znamení 
Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti 
všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka 
přicházejícího na oblacích nebeských s 

mocí a slavou velikou.

MATOUŠ 25:31 A když přijde Syn člověka v 
slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy 
se posadí na trůnu velebnosti své,

MATOUŠ 26:64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale 
však pravím vám: Od toho času uzříte Syna 
člověka sedícího na pravici moci Boží a 
přicházejícího na oblacích nebeských.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli 
přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky 
dny, až do skonání světa. Amen.

LUKÁŠ 10:22 Všecky věci dány jsou mi od 
Otce mého, a žádný neví, kdo by byl Syn, 
jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a 
komuž by chtěl Syn zjeviti.

LUKÁŠ 21:27 A tehdyť uzří Syna člověka, 
an se béře v oblace s mocí a slavou velikou.

JAN 3:35 Otec miluje Syna a všecko dal v ruku 
jeho.

JAN 5:22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale 
všecken soud dal Synu,

23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo 
nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal.

JAN 5:27 A dal jemu moc i soud činiti, nebo 
Syn člověka jest.

EFEZSKÝM 1:19 A kterak jest převýšená 
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velikost moci jeho k nám věřícím podle 
působení mocnosti síly jeho,

20 Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej 
z mrtvých a posadiv na pravici své na 
nebesích,

21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, 
i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž 
se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v 
budoucím.

22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal 
hlavu nade všecko církvi,

2 TIMOTEOVI 2:12 A trpíme-liť, 
budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho 
zapíráme, i onť nás zapře.

ŽIDŮM 12:28 Protož království přijímajíce 
nepohnutelné, mějmež milost, skrze 
kteroužto služme libě Bohu, s vážností a 
uctivostí.

ZJEVENÍ JANOVO 1:7 Aj, béře se s oblaky, 
a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; 
a budou plakati pro něj všecka pokolení 
země, jistě, Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 2:26 Kdož by pak vítězil 
a ostříhal až do konce skutků mých, dám 
jemu moc nad pohany.

27 I budeť je spravovati prutem železným, a 
jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž 
i já vzal jsem od Otce svého.

ZJEVENÍ JANOVO 5:9 A zpívali píseň 
novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a 
otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a 
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého 
pokolení a jazyku a lidu i národu.

10 A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, 
a budeme kralovati na zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 20:6 Blahoslavený a 
svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad 
těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou 
kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním 
budou tisíc let.

ZJEVENÍ JANOVO 22:5 A noci tam 
nebude, aniž budou potřebovati svíce, 
ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je 
osvěcuje, a kralovati budou na věky věků.

Viz také: #1; #5; Žalmy 8:7; Ezechiel 1:26; Matouš 13:41; Marek 
14:61,62; Jan 3:13; Jan 12:34; Skutky Apoštolů 2:33-36; 1 Petrův 

3:22; Zjevení Janovo 14:14.

E26 Konání Mesiáše vykupitele.

DANIEL 9:24 Sedmdesáte téhodnů 
odečteno jest lidu tvému a městu 
svatému tvému k zabránění 
převrácenosti a k zapečetění hříchů, 
i vyčištění nepravosti a k přivedení 
spravedlnosti věčné, a k zapečetění 
vidění i proroctví, a ku pomazání 
Svatého svatých.

MATOUŠ 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid 
svůj od hříchů jejich.

MATOUŠ 11:13 Nebo všickni Proroci i 
Zákon až do Jana prorokovali.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
soužené v svobodu,

19 A zvěstovati léto Páně vzácné.
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20 A zavřev knihu a vrátiv služebníku, posadil 
se. A všech v škole oči byly obráceny naň.

21 I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se 
písmo toto v uších vašich.

LUKÁŠ 24:25 Tedy on řekl k nim: Ó blázni 
a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což 
mluvili Proroci.

26 Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus a tak 
vjíti v slávu svou?

27 A počav od Mojžíše a všech Proroků, 
vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm 
byla.

JAN 1:41 I nalezl ten první bratra svého 
vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme 
Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

ŘÍMANŮM 5:10 Poněvadž byvše nepřátelé, 
smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, 
nadtoť již smíření spaseni budeme skrze 
život jeho.

2 KORINTSKÝM 5:18 To pak všecko 
jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze 
Jezukrista, a dal nám služebnost smíření 
tohoto.

19 Nebo Bůh byl v Kristu, smířuje svět s sebou, 
nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to 
slovo smíření.

20 Protož my na místo Krista poselství dějeme; 
a jako by Bůh skrze nás žádal vás, prosíme 
na místě Kristově, smiřte se s Bohem.

21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás 

učinil hříchem, abychom my učiněni byli 
spravedlností Boží v něm.

FILIPSKÝM 3:9 A v něm nalezen byl 
nemající své spravedlnosti, kteráž jest z 
Zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, 
spravedlnost, kterážto jest z Boha a u víře 
záleží,

KOLOSKÝM 2:14 A smazav 
proti nám čelící zápis, jenž záležel v 
ustanoveních, a byl odporný nám, i 
vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži;

ŽIDŮM 1:8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó 
Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť 
berla království tvého.

ŽIDŮM 7:26 Takovéhoť zajisté nám 
slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, 
nevinného, nepoškvrněného, odděleného 
od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa 
učiněn byl,

ŽIDŮM 10:14 Nebo jednou obětí dokonalé 
učinil na věky ty , kteříž posvěceni bývají.

1 JANŮV 3:8 Kdož činí hřích, z ďábla 
jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na 
toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky 
ďáblovy.

Viz také: 3. Mojžišova 25:8; 4. Mojžišova 14:35; Žalmy 45:8; 
Izaiáš 53:10,11; Izaiáš 56:1; Izaiáš 61:1; Jeremiáš 23:5,6; Ezechiel 

4:6; Lukáš 24:44,45; 1 Korintským 1:30; 2 Korintským 5:21; 
Koloským 1:20; Židům 2:17; Židům 9:11-14,26; Zjevení Janovo 

14:6.
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A07 Stane se Mesiášem izraelským.
F01 Je prorokována smrt Mesiáše.
F04 Následky zapření Mesiáše.

DANIEL 9:25 Věziž tedy a rozuměj, 
že od vyjití výpovědi o navrácení a o 
vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše 
vývody bude téhodnů sedm, potom 
téhodnů šedesáte dva, když již zase 
vzdělána bude ulice a příkopa, a ti 
časové budou přenesnadní.

IZAIÁŠ 55:4 Aj, za svědka národům dal 
jsem jej, za vůdce a učitele národům.

MAREK 13:14 Když pak uzříte ohavnost 
zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze 
Daniele proroka, ana stojí, kdež by státi 
neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož 
jsou v Židovstvu, ať utekou na hory.

JAN 1:41 I nalezl ten první bratra svého 
vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme 
Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:15 Ale dárce 
života zamordovali jste, kteréhož Bůh 
vzkřísil z mrtvých; čehož my svědkové jsme.

SKUTKY APOŠTOLŮ 5:31 Toho 
jest Bůh, jakožto Knížete a Spasitele, 
povýšil pravicí svou, aby bylo dáno lidu 
Izraelskému pokání a odpuštění hříchů.

Viz také: Izaiáš 9:5; Micheáš 5:1; Matouš 24:15; Jan 4:25.

F01 Je prorokována smrt Mesiáše.

DANIEL 9:26 Po téhodnech pak těch 
šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však 
jemu to nic neuškodí; nýbrž to město i 
tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, 
tak že skončení jeho bude hrozné, ano i 
do vykonání boje bude boj stálý všelijak 
do vyplénění.

IZAIÁŠ 53:8 Z úzkosti a z soudu vyňat 
jest, a protož rod jeho kdo vypraví, ačkoli 
vyťat jest z země živých, a zraněn pro 
přestoupení lidu mého?

MATOUŠ 24:2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-
liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: 
Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, 
kterýž by nebyl zbořen.

MAREK 9:12 On pak odpověděv, řekl jim: 
Eliáš přijda nejprve, napraví všecky věci, 
a jakož psáno jest o Synu člověka, že má 
mnoho trpěti a za nic položen býti.

MAREK 13:2 Tedy Ježíš odpovídaje, řekl 
jemu: Vidíš toto tak veliké stavení? Nebudeť 
ostaven kámen na kameni, kterýž by nebyl 
zbořen.

LUKÁŠ 21:24 I padati budou ostrostí 
meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky 
národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, 
dokudž se nenaplní časové pohanů.

LUKÁŠ 24:26 Zdaliž nemusil těch věcí 
trpěti Kristus a tak vjíti v slávu svou?

LUKÁŠ 24:46 A řekl jim: Že tak psáno jest 
a tak musil Kristus trpěti, a třetího dne z 
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mrtvých vstáti,

JAN 11:51 Toho pak neřekl sám od 
sebe, ale nejvyšším knězem byv léta toho, 
prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za tento 
národ,

52 A netoliko za tento národ, ale také, aby syny 
Boží rozptýlené shromáždil v jedno.

JAN 12:32 A já budu-liť povýšen od 
země, všecky potáhnu k sobě.

33 (To pak pověděl, znamenaje, kterou by 
smrtí měl umříti.)

34 Odpověděl jemu zástup: My jsme slyšeli 
z Zákona, že Kristus zůstává na věky, a 
kterakž ty pravíš, že musí býti povýšen Syn 
člověka? Kdo jest to Syn člověka?

Viz také: Lukáš 19:43,44; Lukáš 21:6; 1 Petrův 2:24; 1 Petrův 
3:18.

F04 Následky zapření Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

DANIEL 9:27 Utvrdí však smlouvu 
mnohým v téhodni posledním, u 
prostřed pak toho téhodne učiní 
konec oběti zápalné i oběti suché; a 
skrze vojsko ohavné, až do posledního 
a uloženého poplénění hubící, na 
popléněné vylito bude zpuštění.

MATOUŠ 24:14 A budeť kázáno toto 
evangelium království po všem světě, na 
svědectví všem národům, a tehdážť přijde 
skonání.

15 Protož když uzříte ohavnost zpuštění, 
předpověděnou od Daniele proroka, ana 
stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,)

MAREK 13:14 Když pak uzříte ohavnost 
zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze 
Daniele proroka, ana stojí, kdež by státi 
neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož 
jsou v Židovstvu, ať utekou na hory.

LUKÁŠ 21:20 Když pak uzříte obležený 
od vojska Jeruzalém, tedy vězte, žeť se 
přiblížilo zkažení jeho.

21 A tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k 
horám, a kdo uprostřed něho, vyjděte, a 
kteří v končinách, nevcházejte do něho.

22 Neboť budou dnové pomsty, aby se naplnilo 
všecko, což psáno jest.

23 Ale běda těhotným a těm, kteréž kojí v těch 
dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi, a 
hněv Boží nad lidem tímto.

24 I padati budou ostrostí meče, a zjímaní 
vedeni budou mezi všecky národy, a 
Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokudž 
se nenaplní časové pohanů.

Viz také: 5. Mojžišova 4:26-28; 5. Mojžišova 28:15; 5. 
Mojžišova 31:28,29; Izaiáš 10:22,23; Izaiáš 28:22; Daniel 8:13; 

Daniel 11:36; Daniel 12:11; 1 Tesalonickým 2:14-16.

B18 Svatost, krása a sláva Mesiáše.

DANIEL 10:5 Pozdvih očí svých, viděl 
jsem, a aj, muž jeden oděný v roucho 
lněné, a bedra jeho přepásaná byla 
zlatem ryzím z Ufaz.

6 Tělo pak jeho jako tarsis, a oblíčej jeho 
na pohledění jako blesk, a oči jeho 
podobné pochodním hořícím, a ramena 
jeho i nohy jeho na pohledění jako měď 
vypulerovaná, a zvuk slov jeho podobný 
zvuku množství.
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ZJEVENÍ JANOVO 1:13 A uprostřed 
sedmi svícnů podobného Synu člověka, 
oblečeného v dlouhé roucho a přepásaného 
na prsech pasem zlatým.

14 Hlava pak jeho a vlasové byli bílí, jako bílá 
vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně.

15 Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci 
hořící; a hlas jeho jako hlas vod mnohých.

16 A měl v pravé ruce své sedm hvězd, a z úst 
jeho meč s obou stran ostrý vycházel; a tvář 
jeho jako slunce, když jasně svítí.

17 A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám 
jeho, jako mrtvý. I položil ruku svou pravou 
na mne, řka ke mně: Neboj se. Já jsem ten 
první i poslední,

Viz také: Matouš 17:2; Lukáš 9:29; Zjevení Janovo 19:12.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

DANIEL 12:1 Toho času postaví se 
Michal, kníže veliké, kterýž zastává 
synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, 
jakéhož nebylo, jakž jest národ, až 
do toho času; toho, pravím, času 
vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli 
nalezen bude zapsaný v knize.

IZAIÁŠ 4:3 I stane se, že kdož bude 
zanechán na Sionu, a pozůstaven bude v 
Jeruzalémě, svatý slouti bude, každý, kdož 
jest zapsán k životu v Jeruzalémě,

MATOUŠ 24:21 Nebo bude tehdáž soužení 
veliké, jakéž nebylo od počátku světa až 
dosavad, aniž kdy potom bude.

LUKÁŠ 10:20 Avšak z toho se neradujte, 

žeť se vám poddávají duchové, ale raději 
se radujte, že jména vaše napsána jsou v 
nebesích.

ZJEVENÍ JANOVO 3:5 Kdo zvítězí, tenť 
bude odín rouchem bílým; a nevymažiť 
jména jeho z knih života, ale vyznámť 
jméno jeho před obličejem Otce svého i 
před anděly jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

Viz také: #2; Žalmy 69:29; Izaiáš 9:6; Izaiáš 26:20,21; Jeremiáš 
30:7; Ezechiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Marek 13:19; 
Lukáš 21:23,24; Filipským 4:3; Zjevení Janovo 13:8; Zjevení 

Janovo 16:17-21; Zjevení Janovo 19:11-16.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

DANIEL 12:2 Tuť mnozí z těch, kteříž 
spí v prachu země, procítí, jedni k 
životu věčnému, druzí pak ku pohanění 
a ku potupě věčné.

MATOUŠ 25:31 A když přijde Syn člověka v 
slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy 
se posadí na trůnu velebnosti své,

32 A shromážděni budou před něj všickni 
národové. I rozdělí je na různo, jedny od 
druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od 
kozlů.

33 A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly 
pak na levici.

34 Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho 
budou: Pojďte požehnaní Otce mého, 
dědičně vládněte královstvím, vám 
připraveným od ustanovení světa.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 17:31 Protože 
uložil den, v kterémžto souditi bude 
všecken svět v spravedlnosti skrze muže, 
kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o 
tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.

ŘÍMANŮM 2:16 V ten den, kdyžto 
souditi bude Bůh tajné věci lidské, podle 
evangelium mého skrze Jezukrista.

1 TESALONICKÝM 4:14 Nebo jakož věříme, 
že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, takť Bůh 
i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s 
ním.

ZJEVENÍ JANOVO 20:12 I viděl jsem mrtvé, 
malé i veliké, stojící před obličejem Božím, 
a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také 
jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni 
jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v 
knihách, totiž podle skutků svých.

Viz také: #5; #6; Jób 19:25-27; Matouš 22:32; Římanům 9:21.

H03 Příchod království Mesiáše.

DANIEL 12:3 Ale ti, kteříž jiné vyučují, 
stkvíti se budou jako blesk oblohy, a 
kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, 
jako hvězdy na věčné věky.

MATOUŠ 13:43 A tehdážť spravedliví stkvíti 
se budou jako slunce v království Otce 
svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.

MATOUŠ 19:28 A Ježíš řekl jim: Amen 
pravím vám, že vy, kteříž jste následovali 
mne, v druhém narození, když se posadí 
Syn člověka na trůnu velebnosti své, 

sednete i vy na dvanácti stolicích, soudíce 
dvanáctero pokolení Izraelské.

FILIPSKÝM 2:16 Slovo života zachovávajíce, k 
chloubě mé v den Kristův, aby bylo vidíno, 
že jsem ne nadarmo běžel, ani nadarmo 
pracoval.

17 A bychť pak i obětován byl pro obět a službu 
víře vaší, raduji se a spolu raduji se se všemi 
vámi.

1 TESALONICKÝM 2:19 Nebo která jest 
naše naděje neb radost aneb koruna 
chlouby? Zdali ne i vy před obličejem Pána 
našeho Jezukrista v čas příchodu jeho?

20 Vy jistě jste sláva naše i radost.

Viz také: #1; Daniel 11:33,35; Lukáš 1:16,17; 1 Korintským 3:10; 
Efezským 4:11.
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H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

HOZEÁŠ 1:10 A však bude počet synů 
Izraelských jako písku mořského, 
kterýž ani změřen, ani sečten býti 
nemůže. A stane se, že místo toho, 
kdež řečeno jim bylo: Nejste vy lid můj, 
řečeno jim bude: Synové Boha silného a 
živého jste.

11 I budou shromážděni synové Judští a 
synové Izraelští spolu, a ustanovíce nad 
sebou hlavu jednu, vyjdou z této země, 
ačkoli veliký bude den Jezreel.

1. MOJŽIŠOVA 13:16 A rozmnožím 
símě tvé jako prach země; nebo jestliže kdo 
bude moci sčísti prach země, tedy i símě tvé 
sečteno bude.

JAN 11:52 A netoliko za tento 
národ, ale také, aby syny Boží rozptýlené 
shromáždil v jedno.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:47 Chválíce 
Boha a milost majíce u všeho lidu. Pán pak 
přidával církvi na každý den těch, kteříž by 
spaseni byli.

ŘÍMANŮM 9:26 A budeť na tom místě, 
kdež řečeno bylo jim: Nejste vy lid můj, tuť 
nazváni budou synové Boha živého.

27 Izaiáš pak volá nad Izraelem, řka: Byť 
pak byl počet synů Izraelských jako písek 
mořský, ostatkové toliko spaseni budou.

GALATSKÝM 3:27 Nebo kteřížkoli v 
Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.

28 Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani 
svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni 

vy jedno jste v Kristu Ježíši.
29 A když Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo 

jste, a podle zaslíbení dědicové.

GALATSKÝM 6:15 Nebo v Kristu 
Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, 
ale nové stvoření.

16 A kteříkoli tohoto pravidla následují, pokoj 
přijde na ně a milosrdenství, i na lid Boží 
Izraelský.

EFEZSKÝM 1:10 Aby v dokonání plnosti časů 
v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto 
nebeské věci, buďto zemské.

ŽIDŮM 11:12 A protož i z jednoho, a 
to již téměř umrtveného, rozplozeno 
jest potomků množství veliké, jako jest 
množství hvězd nebeských, a jako písek 
nesčíslný, kterýž jest na břehu mořském.

13 Podle víry zemřeli ti všickni, nevzavše 
zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, jim i 
věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou hosté a 
příchozí na zemi.

ZJEVENÍ JANOVO 7:4 I slyšel jsem počet 
znamenaných, sto čtyřidceti a čtyři tisíce 
jich zapečetěno ze všech pokolení synů 
Izraelských.

Viz také: #1; #2; #3; 1. Mojžišova 32:12; Izaiáš 43:5,6; Izaiáš 
49:17-26; Izaiáš 54:1-3; Izaiáš 60:4-22; Izaiáš 66:20-22; Hozeáš 

2:22.
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B20 Láska Krále ke svému lidu.
E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
H10 Proroctví věčného Království míru.

HOZEÁŠ 2:14 A dám jí vinice její od 
téhož místa, i údolé Achor místo dveří 
naděje, i bude tam zpívati jako za dnů 
mladosti své, totiž jako tehdáž, když 
vycházela z země Egyptské.

15 I stane se v ten den, dí Hospodin, že 
volati budeš: Muži můj, a nebudeš mne 
volati více: Báli můj.

16 Nebo vyprázdním jména Bálů z úst 
tvých, aniž připomínáni budou více v 
jménu svém.

17 A učiním pro tebe smlouvu v ten den 
s živočichy polními, a s ptactvem 
nebeským i s zeměplazy, lučiště pak a 
meč polámi, i válku odejmu z země, a 
způsobím to, aby bydleli bezpečně.

18 I zasnoubím tě sobě na věčnost, 
zasnoubím tě sobě, pravím, v 
spravedlnosti a v soudu a v dobrotivosti 
a v hojném milosrdenství.

19 Zasnoubím tě sobě také u víře, abys 
poznala Hospodina.

20 I stane se v ten den, že vyslýchati budu, 
dí Hospodin, vyslýchati budu nebesa, a 
ona vyslyší zemi.

21 Země pak vyslyší obilé, i mest, i olej, a ty 
věci vyslyší Jezreele.

22 Nebo ji rozseji sobě na zemi, a smiluji se 
nad Loruchámou, Loammi pak řeknu: 
Lid můj jsi ty, a on dí: Bože můj.

IZAIÁŠ 11:6 I bude bydliti vlk s 
beránkem a pardus s kozlátkem ležeti; 

tolikéž tele a lvíče i krmný dobytek spolu 
budou, a malé pacholátko je povede.

7 Také i kráva a nedvědice spolu pásti se 
budou, a plod jejich spolu ležeti, lev pak 
jako vůl plevy jísti bude.

8 A lítý had nad děrou pohrávati bude s 
dítětem prsí požívajícím, a to, kteréž 
ostaveno jest, směle sáhne rukou svou do 
díry bazališkovy.

IZAIÁŠ 54:5 Nebo manželem tvým 
jest Učinitel tvůj, jehož jméno Hospodin 
zástupů, a vykupitel tvůj Svatý Izraelský 
Bohem vší země slouti bude.

HABAKUK 2:4 Aj ten, kdož se zpíná, tohoť 
duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z 
víry své živ bude.

MATOUŠ 11:27 Všecky věci dány jsou mi 
od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné 
Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a 
komuž by chtěl Syn zjeviti.

JAN 17:3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali 
tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi 
poslal, Ježíše Krista.

ŘÍMANŮM 1:17 Nebo spravedlnost Boží 
zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno 
jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

ŘÍMANŮM 9:24 Kterýchžto i povolal, totiž 
nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů,

25 Jakož i skrze Ozé dí: Nazovu nelid můj 
lidem mým, a nemilou nazovu milou.

26 A budeť na tom místě, kdež řečeno bylo 
jim: Nejste vy lid můj, tuť nazváni budou 
synové Boha živého.
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ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

2 KORINTSKÝM 11:2 Neboť miluji vás 
Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté 
vás jako čistou pannu oddati jednomu 
muži, Kristu.

ŽIDŮM 8:11 A nebudouť učiti jeden 
každý bližního svého, a jeden každý bratra 
svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne 
všickni znáti budou, od nejmenšího z nich 
až do největšího z nich.

1 JANŮV 5:20 A vímeť, že Syn Boží přišel, 
a dal nám smysl, abychom poznali Toho 
Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu 
jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a 
život věčný.

ZJEVENÍ JANOVO 12:6 A žena utekla na 
poušť, kdež měla místo od Boha připravené, 
aby ji tam živili za dnů tisíc dvě stě a 
šedesát.

ZJEVENÍ JANOVO 12:14 Ale dána jsou ženě 
dvě křídla orlice veliké, aby letěla od tváři 
hada na poušť, na místo své, kdež by ji živili 
do času a časů, a do půl času.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: #1; #2; #5; 3. Mojžišova 26:40-45; 5. Mojžišova 26:17-
19; 5. Mojžišova 30:3-5; Izaiáš 49:13-26; Izaiáš 51:3; Jeremiáš 

2:2; Jeremiáš 3:12-24; Jeremiáš 24:7; Jeremiáš 30:18-22; Jeremiáš 
31:1-37; Jeremiáš 32:36-41; Jeremiáš 33:6-26; Ezechiel 34:22-31; 
Ezechiel 36:8-15; Ezechiel 37:11-28; Ezechiel 39:25-29; Hozeáš 

1:11; Ámos 9:11-15; Micheáš 7:14-20; Sofoniáš 3:12-20; Zachariáš 
1:16,17; Zachariáš 8:12-15; Zachariáš 10:9-12; Zachariáš 13:9.

H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

HOZEÁŠ 3:4 Nebo za mnohé dny 
budou synové Izraelští bez krále, bez 
knížete, bez oběti, bez modly, bez efodu 
a terafim.

MATOUŠ 24:1 A vyšed Ježíš, bral se z 
chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby 
ukázali jemu stavení chrámové.

2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky 
věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven 
tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl 
zbořen.

LUKÁŠ 21:24 I padati budou ostrostí 
meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky 
národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, 
dokudž se nenaplní časové pohanů.

JAN 19:15 Oni pak zkřikli: Vezmi, 
vezmi a ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále 
vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží: 
Nemámeť krále, než císaře.

Viz také: 1. Mojžišova 49:10; Ezechiel 34:23,24; Daniel 8:11-13; 
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Micheáš 5:1-4; Zachariáš 13:2; Židům 

10:26.

E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
H03 Příchod království Mesiáše.

HOZEÁŠ 3:5 Potom pak obrátí se 
synové Izraelští, a hledati budou 
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Hospodina Boha svého i Davida krále 
svého; a předěšeni jsouce, poběhnou 
k Hospodinu a k dobrotě jeho v 
posledních časích.

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:16 Potom se 
navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův, 
kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho zase 
vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

18 Známáť jsou Bohu od věků všecka díla jeho.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

ŽIDŮM 1:1 Častokrát a rozličnými 
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze 
proroky, v těchto pak posledních dnech 
mluvil nám skrze Syna svého,

2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze 
něhož i věky učinil.

Viz také: #2; Jeremiáš 3:22,23; Hozeáš 5:15; Hozeáš 10:3.

E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.
H03 Příchod království Mesiáše.

HOZEÁŠ 6:1 V úzkosti své ráno hledati 
mne budou: Poďte, a navraťme se k 
Hospodinu; nebo on uchvátil a zhojí 
nás, ubil a uvíže rány naše.

2 Obživí nás po dvou dnech, dne třetího 
vzkřísí nás, a budeme živi před 
oblíčejem jeho,

ŘÍMANŮM 11:15 Nebo kdyžť zavržení jich jest 
smíření světa, co pak bude zase jich přijetí, 
než život z mrtvých?

ŘÍMANŮM 11:26 A takť všecken Izrael spasen 
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona 
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti od 
Jákoba.

1 KORINTSKÝM 15:4 A že jest pohřben a 
že vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.

Viz také: #1; #2; 1. Mojžišova 1:9-13; 4. Mojžišova 17:8; Izaiáš 
26:19; Izaiáš 55:7; Jeremiáš 3:22; Plaè 3:22,40,41; Hozeáš 

5:15; Hozeáš 14:1; Lukáš 24:21; Jan 2:1; Římanům 14:8; Zjevení 
Janovo 11:14,15.

H03 Příchod království Mesiáše.

HOZEÁŠ 6:3 Tak abychom znajíce 
Hospodina, více poznávati se snažovali; 
nebo jako jitřní svitání jest vycházení 
jeho, a přijde nám jako déšť jarní a 
podzimní na zemi.

2. SAMUELOVA 23:3 Řekl mi Bůh 
Izraelský, mluvila skála Izraelská: 
Kdo panovati bude nad lidem, budeť 
spravedlivý, panující v bázni Boží.

4 Rovně jako bývá světlo jitřní, když slunce 
vychází ráno bez oblaků, a jako mocí tepla a 
deště roste bylina z země:

LUKÁŠ 1:78 Skrze srdečné milosrdenství 
Boha našeho, v němžto navštívil nás, vyšed 
z výsosti,
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JAN 17:3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali 
tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi 
poslal, Ježíše Krista.

ZJEVENÍ JANOVO 22:16 Já Ježíš poslal jsem 
anděla svého, aby vám svědčil o těchto 
věcech v církvích. Já jsem kořen a rod 
Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

Viz také: #1; #2; Hozeáš 10:12; 2 Petrův 1:19.

E02 Místo Mesiášovy služby.

HOZEÁŠ 11:1 Když dítětem byl Izrael, 
miloval jsem jej, a z Egypta povolal jsem 
syna svého.

MATOUŠ 2:13 Když pak oni odjeli, aj, 
anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: 
Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do 
Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; 
neboť bude Herodes hledati dítě, aby je 
zahubil.

14 Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i 
matku jeho, a odšel do Egypta.

15 A byl tam až do smrti Herodesovy, aby 
se naplnilo povědění Páně skrze proroka, 
řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna 
svého.

E04 Vítězství Mesiáše nad hříchem.
E Poslání a služba Mesiáše.
E14 Mesiáš se stane přemožitelem smrti a 

temnoty.
H03 Příchod království Mesiáše.

HOZEÁŠ 13:14 Z ruky hrobu vyplatím je, 
od smrti vykoupím je; budu zhoubcím 
tvým, ó smrti, budu zkažením tvým, ó 
hrobe, želení skryto bude od očí mých.

1 KORINTSKÝM 15:52 Neboť zatroubí, 
a mrtví vstanou neporušitelní, a my 
proměněni budeme.

53 Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci 
neporušitelnost, a smrtelné toto obléci 
nesmrtelnost.

54 A když porušitelné toto tělo obleče 
neporušitelnost, a smrtelné toto obleče 
nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž 
napsána jest: Pohlcena jest smrt v vítězství.

55 Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó 
peklo, vítězství tvé?

56 Osten pak smrti jestiť hřích, a moc hřícha 
jest Zákon.

57 Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství 
skrze Pána našeho Jezukrista.

Viz také: Izaiáš 26:19; 1 Korintským 15:21,22; 2 Korintským 5:4; 
Zjevení Janovo 20:13; Zjevení Janovo 21:14.

G05 Mesiáš ponese hodně ovoce.
H03 Příchod království Mesiáše.

HOZEÁŠ 14:5 Uzdravím odvrácení 
jejich, budu je milovati dobrovolně; 
nebo odvrácen bude hněv můj od nich.

6 Budu jako rosa Izraelovi, zkvetne jako 
lilium, a hluboce vpustí kořeny své jako 
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Libán.
7 Rozloží se ratoléstky jeho, a bude jako 

oliva okrasa jeho, a vůně jeho jako 
Libánská.

8 Ti, kteříž by seděli pod stínem jeho, 
navrátí se, oživou jako obilé, a pučiti se 
budou jako kmen vinný, jehož památka 
bude jako vína Libánského.

9 Efraime, což jest mi již do modl? Já 
vyslýchati, a patřiti budu na tě; já jsem 
jako jedle zelenající se, ze mneť ovoce 
tvé jest.

IZAIÁŠ 44:3 Nebo vyleji vody na 
žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji 
Ducha svého na símě tvé, a požehnání své 
na potomky tvé.

4 I porostou jako mezi bylinami, jako vrbí 
vedlé tekutých vod.

PIESEÒ 2:3 Jako jabloň mezi dřívím 
lesním, tak milý můj mezi mládenci. V 
stínu jeho žádostiva jsem byla seděti, a 
sedímť; nebo ovoce jeho sladké jest ústům 
mým.

MICHEÁŠ 4:4 Ale seděti bude každý pod 
vinným kmenem svým, a pod fíkovím svým, 
a nebude žádného, kdo by přestrašil; nebo 
ústa Hospodina zástupů mluvila.

MICHEÁŠ 5:6 A protož ostatkové Jákobovi 
u prostřed národů mnohých budou jako 
rosa od Hospodina, jako tiší dešťové 
skrápějící bylinu, jichž neočekává od 
žádného, aniž čeká od synů lidských.

ZACHARIÁŠ 3:10 V ten den, praví 
Hospodin zástupů, povoláte jeden každý 
bližního svého pod vinný kmen a pod fík.

LUKÁŠ 3:8 Protož čiňte ovoce hodné 
pokání, a neříkejtež u sebe: Otce máme 
Abrahama. Neboť pravím vám, žeť jest 
mocen Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny 
Abrahamovi.

9 A jižť jest i sekera k kořenu stromů 
přiložena. Protož každý strom, jenž nenese 
ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bude.

LUKÁŠ 6:43 Neboť není ten strom dobrý, 
kterýž nese ovoce zlé, aniž jest strom zlý, 
kterýž nese ovoce dobré.

44 Každý zajisté strom po svém vlastním ovoci 
bývá poznán; nebo nesbírají s trní fíků, ani 
s hloží sbírají hroznů.

JAN 15:2 Každou ratolest, kteráž ve mně 
nenese ovoce, odřezuje, a každou, kteráž 
nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla.

3 Již vy čisti jste pro řeč, kterouž jsem mluvil 
vám.

4 Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož ratolest 
nemůže nésti ovoce sama od sebe, 
nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč 
zůstanete ve mně.

5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo 
zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce 
mnohé; nebo beze mne nic nemůžete 
učiniti.

6 Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude 
ven jako ratolest, a uschneť, a sberouť ty 
ratolesti a na oheň uvrhou a shoříť.

7 Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť 
v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť 
se vám.

8 V tomť bývá oslaven Otec můj, když ovoce 
nesete hojné, a takť budete moji učedlníci.

Viz také: #1; #2; Žalmy 72:16; Izaiáš 27:6; Izaiáš 35:2; Izaiáš 
57:18; Jeremiáš 2:21; Jeremiáš 3:22; Jeremiáš 33:6; Ezechiel 

17:8,22-24; Hozeáš 2:11; Hozeáš 10:1; Joel 2:22; Habakuk 3:17,18.
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H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

JOEL 2:1 Trubte trubou na Sionu, a křičte 
na hoře svaté mé, nechť se třesou 
všickni obyvatelé této země, nebo 
přichází den Hospodinův, nebo blízký 
jest,

JOEL 2:2-12
JOEL 2:13 A roztrhněte srdce 

vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k 
Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest 
on milostivý a lítostivý, dlouhočekající 
a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje 
zlého.

14 Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li želeti, 
a nezůstaví-li po něm požehnání, 
oběti suché a mokré Hospodinu Bohu 
vašemu.

JOEL 2:15-17

ŘÍMANŮM 2:4 Čili bohatstvím dobrotivosti 
jeho a snášelivosti i dlouhočekání pohrdáš, 
nevěda, že dobrotivost Boží ku pokání tebe 
vede?

1 TESALONICKÝM 5:2 Nebo vy sami 
výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v 
noci, tak přijde.

1 PETRŮV 4:7 Všemuť se pak přibližuje 
konec.

Viz také: #5; Žalmy 103:8; Izaiáš 57:15; 66:2; Ámos 3:6; 
Micheáš 7:18; Sofoniáš 2:3; 3:11; Zachariáš 8:3; Malachiáš 4:2.

E16 Mesiáš požehná svému lidu.
H03 Příchod království Mesiáše.

JOEL 2:18 I bude horlivou milostí 

zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se 
nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu 
svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a 
olej, i budete jím nasyceni, aniž vás 
vydám více v pohanění mezi pohany.

JOEL 2:20-22
23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se 

v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá 
déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, 
podzimní i jarní, v čas.

JOEL 2:24-25
JOEL 2:26 Budete zajisté míti co 

jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete 
jméno Hospodina Boha svého, kterýž 
učinil s vámi divné věci, aniž zahanben 
bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, 
a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a 
že není žádného jiného; neboť nebude 
zahanben lid můj na věky.

ŘÍMANŮM 9:23 A takž také, aby známé 
učinil bohatství slávy své při nádobách 
milosrdenství, kteréž připravil k slávě.

JAKUBŮV 5:11 Aj, blahoslavíme ty 
trpělivé. O trpělivosti Jobově slýchali jste, a 
dokonání Páně viděli jste; nebo velmi jest 
milosrdný Pán a lítostivý.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

Viz také: #1; #2; #3; Žalmy 72:6,7.
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E27 Vložení nového srdce a nového ducha.
G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.

JOEL 2:28 I stane se potom, že vyleji 
Ducha svého na všeliké tělo, a budou 
prorokovati synové vaši i dcery vaše; 
starci vaši sny mívati budou, mládenci 
vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v 
těch dnech vyleji Ducha svého,

IZAIÁŠ 44:3 Nebo vyleji vody na 
žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji 
Ducha svého na símě tvé, a požehnání své 
na potomky tvé.

MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

LUKÁŠ 11:13 Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, 
umíte dobré dary dávati dětem svým, čím 
více Otec váš nebeský dá Ducha svatého 
těm, kteříž ho prosí?

JAN 3:5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím 
tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha 
svatého, nemůž vjíti do království Božího.

JAN 7:38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, 
řeky z života jeho poplynou vody živé.

39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli 
přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

JAN 14:16 A jáť prositi budu Otce, a 
jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal 
na věky,

17 Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. 

Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte 
jej, nebť u vás přebývá a v vás bude.

JAN 15:26 Když pak přijde Utěšitel, 
kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, 
kterýž od Otce pochází, tenť svědectví 
vydávati bude o mně.

JAN 16:7 Já pak pravdu pravím vám, že jest vám 
užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, 
Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, 
pošli ho k vám.

8 A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, 
a z spravedlnosti, a z soudu.

9 Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;
10 A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více 

neuzříte mne;
11 Z soudu pak, že Kníže tohoto světa již jest 

odsouzeno.
12 Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale 

nemůžete snésti nyní.
13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás 

ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti 
sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti 
bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude 
vám.

14 Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a 
zvěstuje vám.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:16 Ale totoť 
jest, což jest předpovědíno skrze proroka 
Joele:

17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji 
z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati 
budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci 
vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny 
míti budou.

18 A zajisté na služebníky své a na služebnice 
své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a 
budou prorokovati.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 10:44 A když 
ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch 
svatý na všecky, kteříž poslouchali slova 
Božího.

45 I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, 
kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany 
dar Ducha svatého jest vylit.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:2 A když 
oni služby Páně konali a postili se, dí jim 
Duch svatý: Oddělte mi Barnabáše a Saule k 
dílu, k kterémuž jsem jich povolal.

ŘÍMANŮM 5:5 A nadějeť nezahanbuje. 
Nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich 
skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.

ŘÍMANŮM 8:13 Nebo budete-li podle těla 
živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky 
těla mrtvili, živi budete.

14 Nebo kteřížkoli Duchem Božím vedeni 
bývají, ti jsou synové Boží.

15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k 
bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v 
němžto voláme Abba, totiž Otče.

16 A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že 
jsme synové Boží.

1 KORINTSKÝM 2:12 My pak nepřijali 
jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž 
jest z Boha, abychom věděli, které věci od 
Boha darovány jsou nám.

13 O nichž i mluvíme ne těmi slovy, jimž 
lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje 
Duch svatý, duchovním to, což duchovního 
jest, přivlastňujíce.

1 KORINTSKÝM 6:19 Zdaliž nevíte, že 
tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž 
přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a 

nejste sami svoji?
Viz také: Príslovia 1:23; Matouš 12:32; Římanům 8:9-12; 1 

Korintským 12:4,8,11,13; 1 Korintským 15:45; 2 Korintským 3:6; 
Galatským 4:6; 2 Tesalonickým 2:13; 1 Petrův 1:11,12.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

JOEL 2:30 A ukáži zázraky na nebi i 
na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, 
prvé než přijde den Hospodinův veliký a 
hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval 
jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; 
nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude 
vysvobození, jakož pověděl Hospodin, 
totiž v ostatcích, kterýchž povolá 
Hospodin.

MATOUŠ 24:29 A hned po soužení, kteréž 
bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc 
nedá světla svého a hvězdy budou padati s 
nebe a moci nebeské budou se pohybovati.

30 A tehdyť se ukáže znamení Syna člověka 
na nebi, a tuť budou kvíliti všecka pokolení 
země, a uzříť Syna člověka přicházejícího na 
oblacích nebeských s mocí a slavou velikou.

31 Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým 
trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř 
větrů, od končin nebes až do končin jejich.

MATOUŠ 27:45 Od šesté pak hodiny tma se 
stala po vší té zemi až do hodiny deváté.

MAREK 13:24 V těch pak dnech, po 
soužení tom, slunce se zatmí a měsíc nedá 
světla svého.

25 A hvězdy nebeské budou padati, a moci, 
které jsou na nebi, pohnou se.

JOEL



321

LUKÁŠ 21:11 A země třesení veliká budou 
po místech, a hladové, a morové, hrůzy i 
zázrakové s nebe velicí.

LUKÁŠ 21:25 A budouť znamení na 
slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi 
soužení národů, nevědoucích se kam díti, 
když zvuk vydá moře a vlnobití,

26 Takže zmrtvějí lidé pro strach a pro 
očekávání těch věcí, kteréž přijdou 
na všecken svět. Nebo moci nebeské 
pohybovati se budou.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:19 A ukáži 
zázraky na nebi svrchu a znamení na zemi 
dole, krev a oheň a páru dýmovou.

20 Slunce obrátí se v temnost a měsíc v krev, 
prve než přijde den Páně veliký a zjevný.

21 A staneť se, že každý, kdožkoli vzýval by 
jméno Páně, spasen bude.

ZJEVENÍ JANOVO 6:12 I pohleděl jsem, 
když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení 
veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé 
jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako 
krev.

13 A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně 
jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, 
když od velikého větru kláceno bývá.

Viz také: #5; #6; #7; Žalmy 50:15; Izaiáš 13:9,10; Izaiáš 
34:4,5; Joel 2:10; Joel 3:15; Zachariáš 13:9; Římanům 10:11-14; 1 

Korintským 1:2.

E21 Mesiáš bude odpouštět hříchy.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H10 Proroctví věčného Království míru.
     
JOEL 3:1 Nebo aj, v těch dnech a v ten čas, 

když zase přivedu zajatý lid Judský a 
Jeruzalémský,

JOEL 3:2-16
JOEL 3:17 I zvíte, že já Hospodin 

jsem Bohem vaším, kterýž bydlím na 
Sionu, hoře svatosti své, a tak Jeruzalém 
bude svatý, a cizí nepůjdou přes něj více.

18 I stane se v ten čas, že hory dštíti budou 
mstem, a pahrbkové oplývati mlékem, 
a všickni potokové Judští budou plní 
vody, a studnice z domu Hospodinova 
vyjde, kteráž zapojí údolé Setim.

19 Egypt na zpuštění přijde, a země 
Idumejská hrozně zpuštěna bude pro 
násilí synům Judským činěné; nebo 
vylévali krev nevinnou v zemi jejich.

20 Juda pak na věky trvati bude, a 
Jeruzalém od národu do pronárodu.

21 A očistím ty, jejichž jsem krve neočistil; 
nebo Hospodin přebývá na Sionu.

DANIEL 12:1 Toho času postaví se Michal, 
kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, 
a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž 
jest národ, až do toho času; toho, pravím, 
času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli 
nalezen bude zapsaný v knize.

MICHEÁŠ 4:7 I dám té kulhavé potomky, a 
pryč zahnané národ silný, a bude kralovati 
Hospodin nad nimi na hoře Sion od tohoto 
času až na věky.

ZACHARIÁŠ 13:1 V ten den bude studnice 
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otevřená domu Davidovu a obyvatelům 
Jeruzalémským, k obmytí hřícha i nečistoty.

JAN 4:13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý, kdož 
pije vodu tuto, žízniti bude opět.

14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž já 
dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, 
kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí 
vody prýštící se k životu věčnému.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

ZJEVENÍ JANOVO 21:6 I dí mi: Již se stalo. 
Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť 
žíznivému dám z studnice vody živé darmo.

ZJEVENÍ JANOVO 21:27 A nevejdeť do 
něho nic poskvrňujícího, anebo působícího 
ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní 
jsou v knihách života Beránkova.

ZJEVENÍ JANOVO 22:1 I ukázal mi potok 
čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

2 Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran 
potoka bylo dřevo života, přinášející 
dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající 
ovoce své, a listí své k zdraví národů.

3 A ničeho zlořečeného již více nebude, 
ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a 
služebníci jeho sloužiti jemu budou.

Viz také: #1; #2; #3; #5; 5. Mojžišova 30:3; 2. Kronická 6:36-39; 
Izaiáš 4:3-6; Izaiáš 11:11-16; Izaiáš 19:1-15; Izaiáš 33:20-22; 

Izaiáš 41:17-20; Izaiáš 52:1; Izaiáš 55:12,13; Jeremiáš 16:15,16; 
Jeremiáš 23:3-8; Jeremiáš 30:3,18; Jeremiáš 31:23-25; Jeremiáš 

49:17; Plaè 4:21,22; Ezechiel 35:1-15; Ezechiel 36:25-38; Ezechiel 
37:21-28; Ezechiel 39:25-29; Ezechiel 43:12; Ezechiel 47:1-12; Joel 
2:27; Ámos 9:13-15; Sofoniáš 3:14-20; Zachariáš 8:3; Zachariáš 

10:10-12; Zachariáš 14:8,9,18-21; Malachiáš 1:3,4.
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F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.

ÁMOS 8:9 Anobrž stane se v ten den, 
praví Panovník Hospodin, učiním, že 
slunce zajde o poledni, a uvedu tmy na 
zemi v jasný den.

MATOUŠ 27:45 Od šesté pak hodiny tma se 
stala po vší té zemi až do hodiny deváté.

Viz také: Ámos 4:13; Ámos 5:8.

E22 Práce Mesiáše bude požehnána.

ÁMOS 8:11 Aj, dnové jdou, dí 
Panovník Hospodin, že pošli hlad na 
zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale 
slyšení slov Hospodinových,

MATOUŠ 4:25 I šli za ním zástupové 
mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z 
Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.

MATOUŠ 7:28 I stalo se, když dokonal Ježíš 
řeči tyto, že se převelmi divili zástupové 
učení jeho.

MATOUŠ 8:1 A když sstupoval s hory, šli 
za ním zástupové mnozí.

MATOUŠ 9:36 A když hleděl na zástupy, 
slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a 
rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře.

MATOUŠ 12:23 I divili se všickni zástupové a 
pravili: Není-liž tento Syn Davidův?

MATOUŠ 13:34 Toto všecko mluvil Ježíš 
v podobenstvích k zástupům, a bez 

podobenství nemluvil jim,

MATOUŠ 21:11 Zástupové pak pravili: 
Toto jest ten Ježíš, prorok od Nazarétu 
Galilejského.

MATOUŠ 22:33 A slyševše to zástupové, 
divili se učení jeho.

Viz také: Matouš 9:33; Matouš 12:15; Matouš 13:2; Matouš 
14:13; Matouš 15:30,31; Marek 10:1; Lukáš 4:42; Lukáš 5:15; 

Lukáš 9:11.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E20 Mesiáš vytvoří novou smlouvu.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ÁMOS 9:11 V ten den zdvihnu stánek 
Davidův, kterýž klesá, a zahradím 
mezery jeho, a zbořeniny jeho opravím, 
a vzdělám jej jako za dnů starodávních,

12 Aby dědili s ostatky Idumejských a se 
všechněmi národy, nad kterýmiž jest 
vzýváno jméno mé, dí Hospodin, kterýž 
to učiní.

13 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, že 
postihati bude oráč žence, a ten, kdož 
tlačí hrozny, rozsevače, hory pak dštíti 
budou mstem, a všickni pahrbkové 
oplývati.

14 Přivedu také zase zajatý lid svůj 
Izraelský, a vystavějí města zpuštěná, 
aby v nich bydlili; a budou štěpovati 
vinice, a píti víno jejich, nadělají i 
zahrad, a jísti budou ovoce jejich.

15 A tak je štípím v zemi jejich, že nebudou 
vykořeněni více z země své, kterouž 
jsem dal jim, praví Hospodin Bůh tvůj.
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SKUTKY APOŠTOLŮ 15:14 Šimon 
teď vypravoval, kterak Bůh nejprve popatřil 
na pohany, aby z nich přijal lid jménu 
svému.

15 A s tím se srovnávají i řeči prorocké, jakož 
psáno jest:

16 Potom se navrátím, a vzdělám zase stánek 
Davidův, kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho 
zase vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

Viz také: #1; #2; #3; #4; Izaiáš 11:14; Izaiáš 14:1,2; Obadiáš 1:8.
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H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

OBADIÁŠ 1:17 Na hoře pak Sion bude 
vysvobození, a bude svatá, a tak dědičně 
držeti bude dům Jákobův dědictví svá.

18 I bude dům Jákobův oheň, a dům 
Jozefův plamen, dům pak Ezau plevy, 
i rozpálí se na ně a sehltí je, aniž kdo 
pozůstane z domu Ezau; nebo Hospodin 
mluvil.

19 A tak děditi budou v krajině polední s 
horou Ezau, i v rovině s Filistinskými; 
vládnouti také budou krajinou 
Efraimovou i krajinou Samařskou, a 
Beniaminovou i Galádskou.

20 I zajaté vojsko toto synů Izraelských 
v tom, což bylo Kananejských až do 
Sarepty, zajatí pak Jeruzalémští v tom, 
což jest na konci panství, děditi budou s 
městy na poledne.

21 I vstoupí vysvoboditelé na horu Sion, 
aby soudili horu Ezau, a tak bude 
Hospodinovo království.

ŽALMY 2:6 Jáť jsem ustanovil krále 
svého nad Sionem, horou svatou mou.

ŽALMY 102:16 Aby se báli pohané jména 
Hospodinova, a všickni králové země slávy 
tvé,

IZAIÁŠ 24:23 I zahanbí se měsíc, a zastydí 
slunce, když kralovati bude Hospodin 
zástupů na hoře Sion, a v Jeruzalémě, a před 
starci svými slavně.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

ŽIDŮM 12:22 Ale přistoupili jste k hoře 
Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému 
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu 
andělů,

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 14:1 Tedy pohleděl 
jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním 
sto čtyřidceti a čtyři tisíců majících jméno 
Otce jeho napsané na čelích svých.

ZJEVENÍ JANOVO 21:27 A nevejdeť do 
něho nic poskvrňujícího, anebo působícího 
ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní 
jsou v knihách života Beránkova.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Je prorokováno zmrtvýchvstání Mesiáše.

JONÁŠ 2:1 Nastrojil pak byl 
Hospodin rybu velikou, aby požřela 
Jonáše. I byl Jonáš v střevách té ryby tři 
dni a tři noci.

JONÁŠ 2:3 A řekl: Z ssoužení svého 
volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi; 
z břicha hrobu křičel jsem, a vyslyšel jsi 
hlas můj.

4 Nebo jsi mne uvrhl do hlubiny, do 
prostřed moře, a řeka obklíčila mne; 
všecka vlnobití tvá i rozvodnění tvá na 
mne se svalila.

5 Bylť jsem již řekl: Vyhnán jsem od očí 
tvých, ale ještěť pohledím na tvůj svatý 
chrám.

6 Obklíčily mne vody až k duši, propast 
obklíčila mne, lekno otočilo se okolo 
hlavy mé.

7 Až k spodkům hor dostal jsem se, země 
závorami svými zalehla mi na věčnost, 
ty jsi však vysvobodil od porušení život 
můj, ó Hospodine Bože můj.

8 Když se svírala ve mně duše má, na 
Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla 
k tobě modlitba má do chrámu svatého 
tvého.

MATOUŠ 12:39 On pak odpovídaje, dí jim: 
Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, 
a znamení nebude jemu dáno, jediné 
znamení Jonáše proroka.

40 Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a 
tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země 
tři dni a tři noci.

41 Muži Ninivitští stanou na soudu s 
pokolením tímto, a odsoudí je, protože 
pokání činili k Jonášovu kázání, a aj, víceť 

jest nežli Jonáš tuto.

MATOUŠ 16:4 Národ zlý a cizoložný 
znamení hledá, ale znamení jemu nebude 
dáno, než toliko znamení Jonáše proroka. A 
opustiv je, odšel.

Viz také: 1. Mojžišova 22:4; 2. Královská 20:8; Žalmy 27:13; 
Žalmy 42:8; Žalmy 66:11,12; Žalmy 68:21; Žalmy 69:1-3.
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B06 Mesiáš je dobrý Pastýř.
B16 Moc a síla Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

MICHEÁŠ 2:12 Jistotně zberu tě, Jákobe, 
docela, jistotně shromáždím ostatky 
Izraele, a seženu je v hromadu jako ovce 
v Bozra, jako stádo do prostřed ovčince 
jeho, i vzejde hluk od lidu.

13 Vstoupí ten, kterýž prolamovati bude 
před nimi. Prolomí, a projdou bránu, a 
vyjdou skrze ni; ano i král jejich půjde 
před nimi, a Hospodin na špici jejich.

IZAIÁŠ 42:13 Hospodin jako silný rek 
vyjde, jako muž válečný rozhorlí se, 
troubiti, anobrž i prokřikovati bude, a proti 
nepřátelům svým zmužile sobě počínati, 
řka:

IZAIÁŠ 55:4 Aj, za svědka národům dal 
jsem jej, za vůdce a učitele národům.

1 KORINTSKÝM 15:25 Nebo musíť to býti, 
aby on kraloval, dokudž nepoloží všech 
nepřátel pod nohy jeho.

ŽIDŮM 2:9 Ale toho maličko nižšího 
andělů, vidíme Ježíše, pro utrpení smrti 
slávou a ctí korunovaného, aby z milosti 
Boží za všecky okusil smrti.

10 Slušeloť zajisté na toho, pro kteréhož jest 
všecko, a skrze kteréhož jest všecko, aby 
mnohé syny přiveda k slávě, vůdce spasení 
jejich skrze utrpení dokonalého učinil.

ŽIDŮM 2:14 Poněvadž tedy dítky 
účastnost mají těla a krve, i on též podobně 
účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil 

toho, kterýž má vládařství smrti, to jest 
ďábla,

15 A abyvysvobodil ty, kteřížto bázní smrti po 
všecken čas života svéhopodrobeni byli v 
službu.

ŽIDŮM 6:20 Kdežto předchůdce náš 
pro nás všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu 
Melchisedechova nejvyšším knězem na 
věky.

ZJEVENÍ JANOVO 6:2 I pohleděl jsem, a 
aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl na něm, měl 
lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, 
přemáhaje, a aby přemáhal.

ZJEVENÍ JANOVO 7:17 Nebo Beránek, 
kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, 
a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře 
Bůh všelikou slzu s očí jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 17:14 Tiť bojovati budou 
s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, 
neboť Pán pánů jest a Král králů, i ti, kteříž 
jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Jan 10:27-30; Zjevení Janovo 19:13-
17.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

MICHEÁŠ 4:1 Ale stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena 
nad pahrbky, i pohrnou se k ní 
národové.

2 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, 
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a vstupme na horu Hospodinovu, 
totiž do domu Boha Jákobova, a bude 
nás vyučovati cestám svým, i budeme 
choditi po stezkách jeho. Nebo z Siona 
vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z 
Jeruzaléma.

3 Onť bude souditi mezi národy 
mnohými, a trestati bude národy 
silné za dlouhé časy. I skují meče své v 
motyky, a oštípy své v srpy. Nepozdvihne 
národ proti národu meče, a nebudou se 
více učiti boji.

4 Ale seděti bude každý pod vinným 
kmenem svým, a pod fíkovím svým, 
a nebude žádného, kdo by přestrašil; 
nebo ústa Hospodina zástupů mluvila.

7 I dám té kulhavé potomky, a pryč 
zahnané národ silný, a bude kralovati 
Hospodin nad nimi na hoře Sion od 
tohoto času až na věky.

IZAIÁŠ 2:2 I stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena 
nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni 
národové.

3 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a 
vstupme na horu Hospodinovu, do domu 
Boha Jákobova, a bude nás vyučovati 
cestám svým, i budeme choditi po stezkách 
jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma.

4 Onť bude souditi mezi národy, a trestati 
bude lidi mnohé. I zkují meče své v motyky, 
a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti 
národu meče, a nebudou se více učiti boji.

5 Dome Jákobův, poďtež, a choďme v světle 
Hospodinově.

LUKÁŠ 1:33 A kralovati bude v domě 
Jákobově na věky, a království jeho nebude 
konce.

SKUTKY APOŠTOLŮ 17:31 Protože 
uložil den, v kterémžto souditi bude 
všecken svět v spravedlnosti skrze muže, 
kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o 
tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.

ŘÍMANŮM 11:5 Takť i nyní ostatkové podle 
vyvolení jdoucího z pouhé milosti Boží 
zůstali,

6 A poněvadž z milosti, tedy ne z skutků, sic 
jinak milost již by nebyla milost. Pakli z 
skutků, tedy již není milost, jinak skutek 
nebyl by skutek.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Matouš 25:31,32; Jan 5:22-29; 
Skutky Apoštolů 4:32-35.
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F13 Podrobnosti o utrpení Mesiáše.

MICHEÁŠ 4:14 Sbeřiž se nyní po houfích, 
ó záškodnice, oblehni nás, nechať bijí 
holí v líce soudce Izraelského.

MATOUŠ 26:67 Tedy plili na tvář jeho a 
pohlavkovali jej; jiní pak hůlkami jej bili,

68 Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, 
kterýž tebe udeřil?

Viz také: Izaiáš 33:22; Plaè 3:30; Matouš 27:30; Jan 18:22; Jan 
19:3.

A04 Mesiáš existuje od nepaměti.
C03 Místo narození Mesiáše.

MICHEÁŠ 5:1 A ty Betléme Efrata, 
jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci 
Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž 
má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož 
východové jsou od starodávna, ode dnů 
věčných.

MATOUŠ 2:4 A svolav všecky přední kněží 
a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus 
měl naroditi.

5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. 
Nebo tak jest psáno skrze proroka:

6 A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi 
nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z 
tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid 
můj Izraelský.

LUKÁŠ 1:31 A počneš v životě a porodíš 
syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

LUKÁŠ 2:4 Vstoupil pak i Jozef od 
Galilee z města Nazarétu do Judstva, do 
města Davidova, kteréž slove Betlém, 
(protože byl z domu a z čeledi Davidovy,)

5 Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě 
manželkou, těhotnou.

6 I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové 
Marie, aby porodila.

7 I porodila Syna svého prvorozeného, a 
plénkami ho obvinula, a položila jej v 
jeslech, neb neměli jinde místa v hospodě.

JAN 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 
u Boha, a to Slovo byl Bůh.

JAN 7:41 Jiní pravili: Tentoť jest Kristus. Ale 
někteří pravili: Zdaliž od Galilee přijde 
Kristus?

42 Zdaž nedí písmo, že z semene Davidova a z 
Betléma městečka, kdež býval David, přijíti 
má Kristus?

1 PETRŮV 1:20 Předzvěděného zajisté před 
ustanovením světa, zjeveného pak v časích 
posledních pro vás,

21 Kteříž skrze něho věříte v Boha, jenž jej 
vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, tak aby 
víra vaše a naděje byla v Bohu.

Viz také: Rút 4:11; 1. Kronická 4:4; Žalmy 102:26-28; Žalmy 
132:6; Príslovia 8:22-31; Izaiáš 9:5,6; Izaiáš 11:1; Izaiáš 53:2; 

Ezechiel 17:22-24; Ezechiel 34:23,24; Ezechiel 37:22-25; Ámos 
9:11; Zachariáš 9:9; Lukáš 23:38; Jan 1:1-3; Jan 19:14-22; Židům 

13:8; Jan 1:1; Zjevení Janovo 1:11-18; Zjevení Janovo 19:16; Zjevení 
Janovo 21:6.
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B12 Dokonalost Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.

MICHEÁŠ 5:2 Protož, ač je vydá 
v rozptýlení, ažby ta, kteráž rodí, 
porodila, však ostatek bratří jeho 
navrátí se s syny Izraelskými.

3 I stane a pásti bude v síle Hospodinově, 
a u velebnosti jména Hospodina 
Boha svého. I budou bydliti, nebo již 
velikomocný bude až do končin země.

MATOUŠ 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš 
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid 
svůj od hříchů jejich.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.

JAN 10:16 A mámť i jiné ovce, kteréž 
nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím 
přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A budeť 
jeden ovčinec a jeden pastýř.

JAN 10:27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, 
a já je znám, a následujíť mne.

28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť 
na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.

29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade 
všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z 
ruky Otce mého.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

Viz také: #1; #2; #3; Matouš 25:31; Jan 14:9-11; 2 Korintským 
6:16; Zjevení Janovo 1:13-18; Zjevení Janovo 12:1,2.

B04 Boží atributy Mesiáše.
E24 Mesiáš přinese mír.

MICHEÁŠ 5:4 I budeť takový pokoj, že 
když Assur přitáhne do země naší, a 
šlapati bude po palácích našich, tedy 
postavíme proti němu sedm pastýřů, a 
osmero knížat z lidu,

JAN 14:27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám 
vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

ŘÍMANŮM 16:20 Bůh pak pokoje 
potře satana pod nohy vaše brzo. Milost 
Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.

EFEZSKÝM 2:14 Nebo onť jest pokoj náš, 
kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu 
dělící na různo,

KOLOSKÝM 1:20 A skrze něho aby 
smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze 
krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto 
ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž 
jsou na nebi.

ŽIDŮM 13:20 Bůh pak pokoje, kterýž toho 
velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře 
ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,

Viz také: Žalmy 72:7; Izaiáš 9:5,6; Lukáš 2:14; Jan 14:27; Jan 
16:33; Římanům 3:17; 2 Korintským 13:11; Efezským 2:14-17; 
Filipským 4:9; 1 Tesalonickým 5:23; 2 Tesalonickým 3:16; 

Židům 7:2.
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E21 Mesiáš bude odpouštět hříchy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

MICHEÁŠ 7:15 Jako za dnů v nichž jsi 
vyšel z země Egyptské. Ukáži jemu 
divné věci.

16 Což vidouce národové, styděti se budou 
za všecku sílu svou; vloží ruku na ústa, a 
uši jejich ohlechnou.

17 Lízati budou prach jako had, a jako hadové 
zemští s třesením polezou z děr svých; 
k Hospodinu Bohu našemu, předěšeni 
jsouce, poběhnou, a báti se tebe budou.

18 Kdo jest Bůh silný podobný tobě, 
kterýž by snímal nepravost a promíjel 
přestoupení ostatkům dědictví svého, 
kterýž by nedržel na věky hněvu svého, 
proto že líbost má v slitování se?

19 Navrátě se, slituje se nad námi, 
podmaní nepravosti naše; nýbrž uvržeš 
do hlubin mořských všecky hříchy naše.

20 Pravdomluvným se ukážeš Jákobovi, 
milosrdným Abrahamovi, jakož 
jsi přisáhl otcům našim ode dnů 
starodávních.

2. KRONICKÁ 7:14 A ponižujíce se 
lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno 
mé, modlili by se, a hledali by tváři mé, a 
odvrátili by se od cest svých zlých: i já také 
vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, 
a uzdravím zemi jejich.

IZAIÁŠ 55:7 Opusť bezbožný cestu 
svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť 
se navrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad 
ním, a k Bohu našemu, nebť jest hojný k 
odpuštění.

PLAÈ 3:32 Nýbrž ačkoli zarmucuje, 
však slitovává se podlé množství 
milosrdenství svého.

HOZEÁŠ 3:5 Potom pak obrátí se synové 
Izraelští, a hledati budou Hospodina Boha 
svého i Davida krále svého; a předěšeni 
jsouce, poběhnou k Hospodinu a k dobrotě 
jeho v posledních časích.

ZACHARIÁŠ 10:6 Posilním zajisté 
domu Judova, a dům Jozefův vysvobodím, 
a bezpečně je osadím. Nebo lítost mám 
nad nimi, i budou, jako bych jich nezahnal; 
nebo já jsem Hospodin Bůh jejich, a 
vyslyším je.

MATOUŠ 18:21 Tedy přistoupiv k němu Petr, 
řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr 
můj, a odpustím jemu? Do sedmilikrát?

22 I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do 
sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát 
sedmkrát.

LUKÁŠ 7:49 Tedy počali, kteříž tu spolu 
seděli za stolem, říci sami mezi sebou: Kdo 
jest tento, kterýž i hříchy odpouští?

ŽIDŮM 10:16 Tatoť jest smlouva, kterouž 
učiním s nimi po těch dnech, praví Pán: 
Dám zákony své v srdce jejich, a na myslech 
jejich napíši je,

17 Za tím řekl: A na hříchy jejich, i na 
nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.

1 PETRŮV 2:10 Kteříž jste někdy ani lidem 
nebyli, nyní pak jste lid Boží; kteříž jste 
někdy byli nedošli milosrdenství, již nyní 
jste došli milosrdenství.
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Viz také: #1; #2; #3; #5; Žalmy 103:3.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
H01 Je prorokován návrat Mesiáše.

HABAKUK 2:3 Proto že ještě do jistého 
času bude vidění, a směle mluviti bude 
až do konce, a nesklamáť. Jestliže by 
pak poprodlilo, posečkej na ně; neboť 
jistotně dojde, aniž bude meškati.

ŽALMY 130:5 Očekávám na Hospodina, 
očekává duše má, a ještě očekává na slovo 
jeho.

6 Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, 
kteříž ponocují až do jitra.

IZAIÁŠ 8:17 Pročež očekávati budu na 
Hospodina, kterýž skryl tvář svou od domu 
Jákobova; na něj, pravím, čekati budu.

IZAIÁŠ 46:13 Jáť způsobím, aby se 
přiblížila spravedlnost má. Nebudeť 
prodlévati, aniž spasení mé bude meškati; 
nebo složím v Sionu spasení, a v Izraeli 
slávu svou.

LUKÁŠ 18:7 A což by pak Bůh nepomstil 
volených svých, volajících k němu dnem i 
nocí, ačkoli i prodlévá jim?

8 Pravímť vám, žeť jich brzo pomstí. Ale když 
přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na 
zemi?

ŽIDŮM 10:37 Nebo ještě velmi, velmi 
maličko, a aj, ten, kterýž přijíti má, přijde, a 
nebudeť meškati.

2 PETRŮV 3:9 Nemeškáť Pán s naplněním 

slibů, (jakož někteří za to mají, že 
obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě, aby 
kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se 
obrátili.

Viz také: Žalmy 27:14; Izaiáš 30:18; Plaè 3:25,26; Micheáš 7:7; 
Lukáš 2:25; 2 Tesalonickým 2:6-8; Jakubův 5:7,8.

E25 esiáš bude uctíván a veleben.

HABAKUK 2:4 Aj ten, kdož se zpíná, 
tohoť duše není upřímá v něm, ale 
spravedlivý z víry své živ bude.

ŘÍMANŮM 1:17 Nebo spravedlnost Boží 
zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno 
jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

GALATSKÝM 2:16 Vědouce, že 
nebývá člověk ospravedlněn z skutků 
Zákona, ale skrze víru v Jezukrista, i my v 
Krista uvěřili jsme, abychom ospravedlněni 
byli z víry Kristovy, a ne z skutků Zákona, 
protože nebude ospravedlněn z skutků 
Zákona žádný člověk.

GALATSKÝM 3:11 A že z Zákona 
nebývá žádný ospravedlněn před Bohem, 
zjevné jest, nebo spravedlivý z víry živ bude.

12 Zákon pak není z víry, ale ten člověk, kterýž 
by plnil ta přikázání, živ bude v nich.

ŽIDŮM 10:38 Spravedlivý pak z víry 
živ bude. Pakli by se kdo jinam obrátil, 
nezalibuje sobě duše má v něm.

Viz také: Izaiáš 53:11; Jeremiáš 23:5; Matouš 27:19; Skutky 
Apoštolů 3:14; Skutky Apoštolů 22:14; Jan 2:1; Jan 5:10-12.
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H03 Příchod království Mesiáše.

HABAKUK 2:14 Nebo naplněna bude 
země známostí slávy Hospodinovy, jako 
vody naplňují moře.

IZAIÁŠ 11:9 Neuškodí, aniž zahubí na vší 
mé hoře svaté; nebo země naplněna bude 
známostí Hospodina, tak jako vodami moře 
naplněno jest.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; Žalmy 67:1-8; Žalmy 72:19; Žalmy 86:9; Žalmy 
98:1-8; Izaiáš 6:3.
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D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

SOFONIÁŠ 3:9 Tehdáž zajisté způsobím 
národům rty čisté, jimiž by vzývali 
všickni jméno Hospodinovo, a sloužili 
jemu jedním ramenem.

SOFONIÁŠ 3:10-11
SOFONIÁŠ 3:12 A pozůstavím u prostřed 

tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati 
ve jménu Hospodinovu.

13 Ostatkové Izraele neučiní nepravosti, 
aniž mluviti budou lži, aniž se nalezne 
v ústech jejich jazyk lstivý, ale pásti se 
budou a odpočívati, a nebude žádného, 
kdo by je přestrašil.

14 Prozpěvuj, dcero Sionská, prokřikujte, 
Izraelští, vesel se a plésej vším srdcem, 
dcero Jeruzalémská,

15 Že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil 
nepřítele tvého. Král Izraelský 
Hospodin jest u prostřed tebe, nebudeš 
se báti více zlého.

16 V ten den bude řečeno Jeruzalému: 
Neboj se, a Sionu: Nechť nemdlejí ruce 
tvé.

17 Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe 
mocný zachová tě, radovati se bude 
z tebe velice, přestane na milování 
svém tebe, plésati bude nad tebou s 
prozpěvováním, řka:

SOFONIÁŠ 3:18-19

SOFONIÁŠ 3:20 V ten čas přivedu vás, v 
ten čas, pravím, shromáždím vás; nebo 
dám vám jméno a chválu mezi všemi 
národy země, když zase přivedu zajaté 
vaše před očima vašima, dí Hospodin.

EZECHIEL 37:24 A služebník můj David bude 
králem nad nimi, a pastýře jednoho všickni 
míti budou, aby v soudech mých chodili, a 
ustanovení mých ostříhali, i činili je.

25 I budou bydliti v té zemi, kterouž jsem byl 
dal služebníku svému Jákobovi, v níž bydlili 
otcové vaši. Budou, pravím, v ní bydliti oni 
i synové jejich, i synové synů jejich až na 
věky, a David služebník můj knížetem jejich 
bude na věky.

MATOUŠ 21:9 A zástupové, kteříž napřed 
šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj 
syn Davidův, Spasitel. Požehnaný, jenž se 
béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi 
na výsostech.

MATOUŠ 26:61 A řekli: Tento jest pověděl: 
Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech 
zase jej ustavěti.

62 A povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic 
neodpovídáš? Což pak tito proti tobě 
svědčí?

63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, 
řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha 
živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus 
Syn Boží?

MATOUŠ 27:12 A když na něj přední kněží a 
starší žalovali, nic neodpověděl.

13 Tedy dí mu Pilát: Neslyšíš-li, kteraké věci 
proti tobě svědčí?

14 Ale on neodpověděl jemu k žádnému slovu, 
takže se vladař tomu velmi divil.

LUKÁŠ 4:18 Duch Páně nade mnou, 
protože pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati 
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti 
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soužené v svobodu,
19 A zvěstovati léto Páně vzácné.

LUKÁŠ 24:47 A aby bylo kázáno ve jménu 
jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi 
národy, počna od Jeruzaléma.

JAN 13:1 Před svátkem pak velikonočním, věda 
Ježíš, že přišla hodina jeho, aby šel z tohoto 
světa k Otci, milovav své, kteříž byli na 
světě, až do konce je miloval.

JAN 15:11 Toto mluvil jsem vám, aby 
radost má zůstala v vás, a radost vaše aby 
byla plná.

12 Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali 
vespolek, jako i já miloval jsem vás.

13 Většího milování nad to žádný nemá, než 
aby duši svou položil za přátely své.

ŘÍMANŮM 8:37 Ale v tom ve všem udatně 
vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 19:1 Potom jsem 
slyšel veliký hlas velikého zástupu na nebi, 
řkoucího: Haleluiah. Spasení, a sláva, a čest, 
i moc Pánu Bohu našemu.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Izaiáš 62:1-7; Izaiáš 65:19; Jeremiáš 
32:41; Matouš 28:18,19; Skutky Apoštolů 6:7; Skutky Apoštolů 

9:15; Zjevení Janovo 19:7.
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

HAGGEUS 2:8 Pohnu, pravím, všemi 
národy, a přijdou k Žádoucímu 
všechněm národům, i naplním dům 
tento slávou, praví Hospodin zástupů.

9 Méť jest stříbro a mé jest zlato, praví 
Hospodin zástupů.

10 Větší bude sláva domu tohoto 
posledního, než onoho prvního, praví 
Hospodin zástupů; nebo na tomto 
místě způsobím pokoj, praví Hospodin 
zástupů.

11 Dvadcátého čtvrtého dne, devátého 
měsíce, léta druhého Daria, stalo 
se slovo Hospodinovo skrze Aggea 
proroka, řkoucí:

1. MOJŽIŠOVA 49:10 Nebude odjata 
berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh 
jeho, dokudž nepřijde Sílo; a k němu se 
shromáždí národové.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

ŘÍMANŮM 14:17 Království zajisté Boží není 
pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a 
radost v Duchu svatém.

2 KORINTSKÝM 3:9 Nebo poněvadž 
přisluhování pomsty slavné bylo, mnohemť 
se více rozhojňuje v slávě přisluhování 
spravedlnosti.

10 Nebo to, což oslaveno bylo, aniž oslaveno 
bylo v té částce, u přirovnání převýšené 

slávy nového přisluhování.

ZJEVENÍ JANOVO 21:2 A já Jan viděl jsem 
město svaté, Jeruzalém nový, sstupující 
od Boha s nebe, připravený jako nevěstu 
okrášlenou muži svému.

3 I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, 
stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, 
a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, 
jsa jejich Bohem.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Lukáš 21:10,11.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.

HAGGEUS 2:24 V ten den, praví Hospodin 
zástupů, vezmu tebe, Zorobábeli 
synu Salatielův, služebníče můj, praví 
Hospodin, a učiním tě jako pečetní 
prsten; nebo jsem tě vyvolil, praví 
Hospodin zástupů.

LUKÁŠ 3:23 Ježíš pak počínal býti jako ve 
třidcíti letech, jakž domnín byl syn Jozefův, 
kterýž byl syn Heli,

24 Kterýž byl Matatův, kterýž byl Léví, kterýž 
byl Melchův, kterýž byl Jannův, kterýž byl 
Jozefův,

25 Kterýž byl Matatiášův, kterýž byl Amosův, 
kterýž byl Naum, kterýž byl Esli, kterýž byl 
Nagge,

26 Kterýž byl Mahatův, kterýž byl Matatiášův, 
kterýž byl Semei, kterýž byl Jozefův, kterýž 
byl Judův,

27 Kterýž byl Johannův, kterýž byl Resův, 
kterýž byl Zorobábelův, kterýž byl 
Salatielův, kterýž byl Neriův,
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E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.
E19 Mesiáš se stane utěšitelem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
      .
ZACHARIÁŠ 1:16 Protož takto praví 

Hospodin: Navrátil jsem se k 
Jeruzalému milosrdenstvím, dům můj 
staven bude v něm, praví Hospodin 
zástupů, a pravidlo vztaženo bude na 
Jeruzalém.

17 Ještě volej a rci: Takto praví Hospodin 
zástupů: Ještěť se rozsadí města má 
pro hojnost dobrého; neboť utěší ještě 
Hospodin Sion, a vyvolí ještě Jeruzalém.

IZAIÁŠ 40:1 Potěšujte, potěšujte lidu 
mého, dí Bůh váš.

2 Mluvte k srdci Jeruzaléma, a ohlašujte 
jemu, že se již doplnil čas uložený jeho, že 
jest odpuštěna nepravost jeho, a že vzal z 
ruky Hospodinovy dvojnásobně za všecky 
hříchy své.

IZAIÁŠ 40:9 Na horu vysokou vystup 
sobě, Sione, zvěstovateli věcí potěšených, 
povyš mocně hlasu svého, Jeruzaléme, 
zvěstovateli věcí potěšených, povyš, aniž se 
boj. Rci městům Judským: Aj, Bůh váš.

IZAIÁŠ 66:13 Jako ten, kteréhož matka 
jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v 
Jeruzalémě potěšováni budete.

MATOUŠ 9:35 I obcházel Ježíš všecka 
města i městečka, uče v školách jejich a 
káže evangelium království, a uzdravuje 
všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

LUKÁŠ 4:43 On pak řekl jim: I jinýmť 

městům musím zvěstovati království Boží; 
nebo na to poslán jsem.

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:8 Ale přijmete moc 
Ducha svatého, přicházejícího na vás, a 
budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve 
všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 
končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 5:16 Scházelo 
se pak množství z okolních měst do 
Jeruzaléma, nesouce nemocné a trápené od 
duchů nečistých, a uzdravováni byli všickni.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
E18 Bůh bude přebývat mezi svým lidem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
       
ZACHARIÁŠ 2:1-2
ZACHARIÁŠ 2:3 A aj, když anděl ten, 

kterýž mluvil se mnou, vycházel, jiný 
anděl vycházel jemu vstříc.

4 A řekl jemu: Běž, mluv k mládenci 
tomu, řka: Po vsech bydliti budou 
Jeruzalémští, pro množství lidu a 
dobytka u prostřed něho.

5 A já budu, praví Hospodin, jeho zdí 
ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed 
něho.

ZACHARIÁŠ 2:6-9
ZACHARIÁŠ 2:10 Prozpěvuj a vesel 

se, dcero Sionská; nebo aj, já přijdu 
a budu bydliti u prostřed tebe, praví 
Hospodin.

11 I připojí se národové mnozí k 
Hospodinu v ten den, a budou mým 
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lidem, a budu bydliti u prostřed tebe, i 
zvíš, že Hospodin zástupů poslal mne k 
tobě.

12 Tehdy dědičně ujme Hospodin Judu, 
díl svůj, v zemi svaté, a vyvolí zase 
Jeruzalém.

13 Umlkniž všeliké tělo před oblíčejem 
Hospodinovým, neboť procítí z 
příbytku svatosti své.

ŽALMY 40:8 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, 
jakož v knihách psáno jest o mně.

LUKÁŠ 2:32 Světlo k zjevení národům a 
slávu lidu tvého Izraelského.

JAN 8:14 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Ačkoli já 
svědectví vydávám sám o sobě, však pravé 
jest svědectví mé; nebo vím, odkud jsem 
přišel a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem 
přišel, anebo kam jdu.

JAN 8:42 Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh 
Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já 
jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem 
sám od sebe přišel, ale on mne poslal.

JAN 14:28 Slyšeli jste, že já řekl jsem 
vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste 
mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem 
řekl: Jdu k Otci; nebo Otec větší mne jest.

SKUTKY APOŠTOLŮ 9:15 I řekl 
jemu Pán: Jdi, neboť on jest má nádoba 
vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i 
krále, i před syny Izraelské.

ŘÍMANŮM 3:29 Zdaliž jest toliko Bůh Židů? 
Zdali také není i pohanů? Ba, jistě i pohanů,

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

ŘÍMANŮM 15:8 Neboť pravím vám, že 
Kristus Ježíš byl služebníkem obřízky pro 
Boží pravost, aby potvrzeni byli slibové 
otcům učinění,

9 A aby pohané z milosrdenství slavili Boha, 
jakož psáno jest: Protož vyznávati tebe 
budu mezi pohany, a jménu tvému plésati 
budu.

10 A opět dí: Veselte se pohané s lidem jeho.
11 A opět: Chvalte Hospodina všickni 

národové, a velebtež ho všickni lidé.
12 A opět Izaiáš dí: Budeť kořen Jesse, a ten, 

jenž povstane, panovati nad pohany; v němť 
pohané doufati budou.

ŽIDŮM 9:27 A jakož uloženo lidem 
jednou umříti, a potom bude soud,

28 Tak i Kristus jednou jest obětován, k 
shlazení mnohých lidi hříchů; podruhé pak 
bez hříchu ukáže se těm, kteříž ho čekají k 
spasení.

ŽIDŮM 10:7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, 
(jakož v knihách psáno jest o mně), abych 
činil, ó Bože, vůli tvou.

ZJEVENÍ JANOVO 3:11 Aj, přijduť brzy. 
Držiž se toho, co máš, aby žádný nevzal 
koruny tvé.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
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na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 16:15 Aj, přicházímť 
jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a 
ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby 
neviděli hanby jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 22:7 Aj, přijduť rychle. 
Blahoslavený, kdož ostříhá slov proroctví 
knihy této.

ZJEVENÍ JANOVO 22:12 A aj, přijduť brzo, 
a odplata má se mnou, abych odplatil 
jednomu každému podle skutků jeho.

ZJEVENÍ JANOVO 22:17 A Duch i nevěsta 
řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož 
žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života 
darmo.

ZJEVENÍ JANOVO 22:20 Takť praví ten, 
kterýž svědectví vydává o těchto věcech: 
Jistěť přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane 
Ježíši.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Jan 17:13; Skutky Apoštolů 10:45; 
Skutky Apoštolů 11:1,18; Židům 10:9; 1 Petrův 5:4.

C01 Je prorokováno zrození Mesiáše.
D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
D10 Mesiáš se stane Soudcem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ZACHARIÁŠ 3:1 Potom mi ukázal Jozue 
kněze nejvyššího, stojícího před 
andělem Hospodinovým, a satana 
stojícího po pravici jeho, aby se mu 
protivil.

2 Ale Hospodin řekl satanu: Potresciž tě 
Hospodin, satane, potresciž tě, pravím, 
Hospodin, kterýž vyvoluje Jeruzalém. 
Zdaliž tento není jako hlavně 
vychvácená z ohně?

3 Jozue pak oblečen byl v roucha 
zmazaná, a stál před andělem.

4 I odpověděl a řekl těm, kteříž stáli před 
ním, řka: Vezměte roucho to zmazané s 
něho. A řekl jemu: Pohleď, přenesl jsem 
s tebe nepravost tvou, a oblékl jsem tě v 
roucha proměnná.

5 Opět řekl: Nechť vstaví čepici pěknou na 
hlavu jeho. I vstavili čepici pěknou na 
hlavu jeho, a oblékli ho v roucha. Anděl 
pak Hospodinův tu stál.

ZACHARIÁŠ 3:6-7
ZACHARIÁŠ 3:8 Slyš nyní, Jozue, kněže 

nejvyšší, ty i tovaryši tvoji, kteříž sedí 
před tebou: Ačkoli muži ti jsou za 
zázrak, aj, já však přivedu služebníka 
svého, Výstřelek.

9 Nebo aj, totoť jest ten kámen, kterýž 
kladu před Jozue, na kámen jeden sedm 
očí; aj, já vyřeži na něm řezbu, praví 
Hospodin zástupů, a odejmu nepravost 
té země jednoho dne.

10 V ten den, praví Hospodin zástupů, 
povoláte jeden každý bližního svého 
pod vinný kmen a pod fík.

MATOUŠ 22:11 Tedy všed král, aby pohleděl 
na hodovníky, uzřel tam člověka neoděného 
rouchem svadebním.

12 I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem všel, 
nemaje roucha svadebního? A on oněměl.

LUKÁŠ 1:32 Tenť bude veliký, a Syn 
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh 
stolici Davida otce jeho.
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33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

ŘÍMANŮM 16:20 Bůh pak pokoje 
potře satana pod nohy vaše brzo. Milost 
Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.

EFEZSKÝM 6:11 Oblecte se v celé odění Boží, 
abyste mohli státi proti útokům ďábelským.

12 Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, 
ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti 
světa pánům temností věku tohoto, proti 
duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.

13 A protož vezměte celé odění Boží, abyste 
mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, 
státi.

1 JANŮV 3:8 Kdož činí hřích, z ďábla 
jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na 
toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky 
ďáblovy.

ZJEVENÍ JANOVO 4:4 A okolo toho trůnu 
bylo stolic čtyřmecítma, a na těch stolicích 
viděl jsem čtyřmecítma starců sedících, 
oblečených v roucha bílá. A měli na hlavách 
svých koruny zlaté.

ZJEVENÍ JANOVO 4:10 Padlo těch 
čtyřmecítma starců před obličejem sedícího 
na trůnu, a klanělo se živému na věky věků, 
a metali koruny své před trůnem, řkouce:

11 Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; 
nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou 
trvají, i stvořeny jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 7:9 Potom pohleděl 
jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný 
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení 
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před 

obličejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé 
roucho, a palmy v rukou jejich.

10 A volali hlasem velikým, řkouce: Spasení 
jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od 
Beránka.

11 A všickni andělé stáli okolo trůnu a starců a 
čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své 
a klaněli se Bohu,

12 Řkouce: Amen. Požehnání, a sláva, a 
moudrost, a díků činění, a čest, a moc, i síla 
Bohu našemu na věky věků. Amen.

13 I promluvil ke mně jeden z těch starců, a 
řekl mi: Kdo jsou tito, kteříž oblečeni jsou v 
bílé roucho? A odkud přišli?

14 I řekl jsem jemu: Pane, ty víš. I řekl mi: 
To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení, 
a umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi 
Beránkově.

ZJEVENÍ JANOVO 19:8 A dáno jest jí, aby 
se oblékla v kment čistý a stkvoucí, a ten 
kment jsouť ospravedlňování svatých.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Izaiáš 6:2,3; Izaiáš 64:6; Zachariáš 
6:11-13.

D03 Úřad Mesiáše jako Kněze.
E17 Mesiáš vybuduje chrám Bohu.
H03 Příchod království Mesiáše.
  
ZACHARIÁŠ 6:12 A mluviti budeš 

k němu, řka: Takto praví Hospodin 
zástupů, řka: Aj muž, jehož jméno jest 
Výstřelek, kterýž z místa svého pučiti se 
bude, ten vystaví chrám Hospodinův.

13 Nebo ten má vystavěti chrám 
Hospodinův, a tentýž zase přinese slávu, 
a seděti a panovati bude na trůnu svém, 
a bude knězem na trůnu svém, a rada 
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pokoje bude mezi nimi oběma.

15 Nebo dalecí přijdou, a budou stavěti 
chrám Hospodinův, i zvíte, že Hospodin 
zástupů poslal mne k vám. A to se stane, 
jestliže skutečně poslouchati budete 
hlasu Hospodina Boha svého.

MATOUŠ 12:6 Ale pravímť vám, žeť větší 
jest tuto nežli chrám.

MATOUŠ 26:61 A řekli: Tento jest pověděl: 
Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech 
zase jej ustavěti.

LUKÁŠ 1:31 A počneš v životě a porodíš 
syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš.

32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti 
bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 
otce jeho.

33 A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a 
království jeho nebude konce.

JAN 2:19 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte 
chrám tento, a ve třech dnech zase vzdělám 
jej.

20 I řekli Židé: Čtyřidceti a šest let dělán jest 
chrám tento, a ty ve třech dnech vzděláš jej?

21 Ale on pravil o chrámu těla svého.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe 
samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, 
Ježíše Krista.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:39 Vámť jest 
zajisté zaslíbení stalo se a synům vašim, i 
všechněm, kteříž daleko jsou, kterýchžkoli 
povolal by Pán Bůh náš.

SKUTKY APOŠTOLŮ 15:14 Šimon 
teď vypravoval, kterak Bůh nejprve popatřil 
na pohany, aby z nich přijal lid jménu 
svému.

15 A s tím se srovnávají i řeči prorocké, jakož 
psáno jest:

16 Potom se navrátím, a vzdělám zase stánek 
Davidův, kterýž byl klesl, a zbořeniny jeho 
zase vzdělám, a vyzdvihnu jej,

17 Tak aby ti ostatkové toho lidu hledali Pána, 
i všickni pohané, nad kterýmiž jest vzýváno 
jméno mé, dí Pán, jenž činí tyto všecky věci.

2 KORINTSKÝM 6:16 A jaké spolčení 
chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste 
chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: 
Že přebývati budu v nich, a procházeti se, 
a budu jejich Bohem, a oni budou mým 
lidem.

EFEZSKÝM 2:19 Aj, již tedy nejste hosté 
a příchozí, ale spoluměšťané svatých a 
domácí Boží,

20 Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, 
kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám 
Ježíš Kristus,

21 Na němžto všecko stavení příslušně 
vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;

22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v 
příbytek Boží, v Duchu svatém.

ŽIDŮM 3:3 Tím větší zajisté slávy tento 
nad Mojžíše jest hoden, čím větší má čest 
stavitel nežli sám dům.

4 Nebo všeliký dům ustaven bývá od někoho, 
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ten pak, kdož všecky tyto věci ustavěl, Bůh 
jest.

5 A Mojžíš zajisté věrný byl v celém domě 
jeho, jako služebník, na osvědčení toho, což 
potom mělo mluveno býti.

6 Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem 
svým. Kterýžto dům my jsme, jestliže tu 
svobodnou doufanlivost, a tu chloubu 
naděje až do konce pevnou zachováme.

ŽIDŮM 7:24 Ale tento poněvadž zůstává 
na věky, věčné má kněžství.

ŽIDŮM 10:12 Ale tento, jednu obět 
obětovav za hříchy, vždycky sedí na pravici 
Boží,

1 PETRŮV 3:22 Kterýž všed v nebe, jest 
na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i 
mocnosti, i moci.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

ZJEVENÍ JANOVO 21:22 Ale chrámu jsem 
v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí 
chrám jeho jest a Beránek.

Viz také: #1; #3; Izaiáš 9:6; Zachariáš 4:1-6; Skutky Apoštolů 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efezským 1:20-23; Filipským 

2:7-11; Židům 2:7-9.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ZACHARIÁŠ 8:1-2
ZACHARIÁŠ 8:3 Takto praví Hospodin: 

Navrátil jsem se k Sionu, a bydlím 
u prostřed Jeruzaléma, aby sloul 
Jeruzalém městem věrným, a hora 
Hospodina zástupů horou svatosti.

4 Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť 
sedati budou starci i baby na ulicích 
Jeruzalémských, maje každý z nich hůl v 
ruce své pro sešlost věku.

5 Ulice také města plné budou pacholat a 
děvčat, hrajících na ulicích jeho.

6 Takto praví Hospodin zástupů: Zdali, 
že se to nepodobné zdá před očima 
ostatků lidu tohoto dnů těchto, také 
před očima mýma nepodobné bude? 
praví Hospodin zástupů.

7 Takto praví Hospodin zástupů: Aj, já 
vysvobozuji lid svůj z země východní, a 
z země na západ slunce,

8 A přivedu je zase. I budou bydliti u 
prostřed Jeruzaléma, a budou lidem 
mým, a já budu jejich Bohem v pravdě a 
v spravedlnosti.

ZACHARIÁŠ 8:9-11
ZACHARIÁŠ 8:12 Ale rozsívání 

máte pokojné, vinný kmen vydává ovoce 
své, a země vydává úrodu svou, nebesa 
také dávají rosu svou, a to všecko dávám 
v dědictví ostatkům lidu tohoto.

13 A tak stane se, že jakož jste byli 
zlořečením mezi pohany, ó dome Judský 
a dome Izraelský, tak zase vás chrániti 
budu, a budete požehnáním. Nebojtež 
se, posilňte se ruce vaše.

ZACHARIÁŠ 8:14-19
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ZACHARIÁŠ 8:20 Takto praví 
Hospodin zástupů: Ještěť budou 
přicházeti národové a obyvatelé měst 
mnohých,

21 Přicházeti budou, pravím, obyvatelé 
jednoho k druhému, řkouce: Poďmež s 
ochotností kořiti se tváři Hospodinově, 
a hledati Hospodina zástupů. Půjdu i já.

22 A tak přijdou lidé mnozí a národové 
nesčíslní, aby hledali Hospodina 
zástupů v Jeruzalémě, a kořili se tváři 
Hospodinově.

23 Takto praví Hospodin zástupů: V těch 
dnech chopí se deset mužů ze všech 
jazyků těch národů, chopí se, pravím, 
podolka jednoho Žida, řkouce: Půjdeme 
s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.

LUKÁŠ 24:45 Tedy otevřel jim mysl, aby 
rozuměli Písmům.

46 A řekl jim: Že tak psáno jest a tak musil 
Kristus trpěti, a třetího dne z mrtvých 
vstáti,

47 A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a 
odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna 
od Jeruzaléma.

ŘÍMANŮM 11:25 Neboť nechci, bratří, abyste 
nevěděli tohoto tajemství, (abyste nebyli 
sami u sebe moudří,) že zatvrdilost tato 
zčástky přihodila se Izraelovi, dokudž by 
nevešla plnost pohanů.

26 A takť všecken Izrael spasen bude, jakož 
psáno jest: Přijde z Siona vysvoboditel a 
odvrátíť bezbožnosti od Jákoba.

27 A tatoť bude smlouva má s nimi, když 
shladím hříchy jejich.

28 A tak s strany evangelium jsouť nepřátelé 
pro vás, ale podle vyvolení jsou milí pro otce 
svaté.

29 Darů zajisté svých a povolání Bůh nelituje.
30 Nebo jakož i vy někdy jste nebyli poslušni 

Boha, ale nyní milosrdenství jste došli pro 
jejich nevěru,

31 Tak i oni nyní neuposlechli, aby pro 
učiněné vám milosrdenství i oni také 
milosrdenství dosáhli.

32 Zavřel zajisté Bůh všecky v nevěře, aby se 
nade všemi smiloval.

ŘÍMANŮM 15:8 Neboť pravím vám, že 
Kristus Ježíš byl služebníkem obřízky pro 
Boží pravost, aby potvrzeni byli slibové 
otcům učinění,

9 A aby pohané z milosrdenství slavili Boha, 
jakož psáno jest: Protož vyznávati tebe 
budu mezi pohany, a jménu tvému plésati 
budu.

10 A opět dí: Veselte se pohané s lidem jeho.
11 A opět: Chvalte Hospodina všickni 

národové, a velebtež ho všickni lidé.
12 A opět Izaiáš dí: Budeť kořen Jesse, a ten, 

jenž povstane, panovati nad pohany; v němť 
pohané doufati budou.

ŘÍMANŮM 16:25 Tomu pak, jenž může vás 
utvrditi podle evangelium mého a kázání 
Ježíše Krista, podle zjevení tajemství od 
časů věčných skrytého,

26 Nyní pak zjeveného i skrze Písma 
prorocká, podle poručení věčného Boha, 
ku poslušenství víry všechněm národům 
oznámeného,

2 KORINTSKÝM 6:16 A jaké spolčení 
chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste 
chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: 
Že přebývati budu v nich, a procházeti se, 
a budu jejich Bohem, a oni budou mým 
lidem.
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GALATSKÝM 3:8 Předzvěděvši pak 
Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, 
předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou 
požehnáni všickni národové.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

ZJEVENÍ JANOVO 21:3 I slyšel jsem hlas 
veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s 
lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou 
lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich 
Bohem.

ZJEVENÍ JANOVO 21:24 A národové lidí k 
spasení přišlých, v světle jeho procházeti se 
budou, a králové zemští přenesou slávu a 
čest svou do něho.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Lukáš 8:43,44; Jan 12:20,21; Zjevení 
Janovo 7:9.

D04 Úřad Mesiáše jako Krále.
F02 Je prorokován příchod Mesiáše do 

Jeruzaléma.

ZACHARIÁŠ 9:9 Plésej velice, 
dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko 
Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě 

spravedlivý a spasení plný, chudý a 
sedící na oslu, totiž na oslátku mladém.

1. MOJŽIŠOVA 49:10 Nebude odjata 
berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh 
jeho, dokudž nepřijde Sílo; a k němu se 
shromáždí národové.

11 Uváže k vinnému kmenu osle své, a k 
výbornému kmenu oslátko oslice své. Práti 
bude u víně roucho své, a v červeném víně 
oděv svůj.

IZAIÁŠ 62:11 Aj, Hospodin rozkáže 
provolati až do končin země: Rcetež dceři 
Sionské: Aj, Spasitel tvůj béře se, aj, mzda 
jeho s ním, a dílo jeho před ním.

MATOUŠ 21:4 Toto se pak všecko stalo, 
aby se naplnilo povědění skrze proroka, 
řkoucího:

5 Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se 
tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té 
oslice jhu podrobené.

JAN 12:12 Potom nazejtří mnohý 
zástup, kterýž byl přišel k svátku 
velikonočnímu, když uslyšeli, že Ježíš jde do 
Jeruzaléma,

13 Nabrali ratolestí palmových, a vyšli proti 
němu, a volali: Spas nás! Požehnaný, jenž se 
béře ve jménu Páně, Král Izraelský.

14 I dostav Ježíš oslátka, vsedl na ně, jakož 
psáno jest:

15 Neboj se, dcero Sionská, aj, Král tvůj béře 
se, na oslátku sedě.

16 Tomu pak nesrozuměli učedlníci jeho 
zprvu, ale když oslaven byl Ježíš, tedy se 
rozpomenuli, že jest to psáno bylo o něm a 
že jemu to učinili.
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Viz také: Izaiáš 12:6; Izaiáš 40:9; Izaiáš 52:9,10; Sofoniáš 
3:14,15; Zachariáš 2:10; Marek 11:7-10; Lukáš 19:29-38.

B13 Autorita Mesiáše.
E24 Mesiáš přinese mír.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ZACHARIÁŠ 9:10 Nebo vypléním 
vozy z Efraima a koně z Jeruzaléma, a 
vypléněna budou lučiště válečná; nadto 
rozhlásí pokoj národům, a panování 
jeho od moře až k moři, a od řeky až do 
končin země.

ZACHARIÁŠ 9:11-12

ŽALMY 72:7 Tak zkvete ve dnech jeho 
spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud 
měsíce stává.

IZAIÁŠ 9:5 Nebo dítě narodilo se nám, 
syn dán jest nám, i bude knížetství na 
rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: 
Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

6 K rozmnožování pak toho knížetství a 
pokoje, jemuž nebude konce, sedne na 
stolici Davidově, a na království jeho, 
až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v 
spravedlnosti, od tohoto času až na věky. 
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

MATOUŠ 8:27 Lidé pak divili se, řkouce: 
Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře 
poslouchají?

MATOUŠ 9:6 Ale abyste věděli, žeť má 
moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, 
tedy dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi 
lože své, a jdi do domu svého.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

MAREK 1:27 I lekli se všickni, takže se 
tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? 
Jakéž jest toto nové učení, že tento mocně 
duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají 
ho?

LUKÁŠ 2:14 Sláva na výsostech Bohu, a 
na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

LUKÁŠ 4:32 I divili se velmi učení jeho, 
nebo mocná byla řeč jeho.

JAN 5:22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale 
všecken soud dal Synu,

JAN 5:27 A dal jemu moc i soud činiti, nebo 
Syn člověka jest.

JAN 10:17 Protož mne Otec miluje, že 
já pokládám duši svou, abych ji zase vzal.

18 Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já 
pokládám ji sám od sebe. Mám moc položiti 
ji, a mám moc zase vzíti ji. To přikázání vzal 
jsem od Otce svého.

JAN 14:27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám 
vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

JAN 16:33 Tyto věci mluvil jsem vám, 
abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení 
míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl 
svět.

JAN 17:1 To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých 
k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, 
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oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil 
tebe;

2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým 
člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal 
jemu, on život věčný dal.

SKUTKY APOŠTOLŮ 9:31 A tak 
sborové po všem Judstvu a Galilei i Samaří 
měli pokoj, vzdělávajíce se, a chodíce v 
bázni Páně, a rozhojňovali se potěšením 
Ducha svatého.

SKUTKY APOŠTOLŮ 10:36 Jakž to 
oznámil synům Izraelským, zvěstuje pokoj 
skrze Ježíše Krista, jenž jest Pánem všeho.

ŘÍMANŮM 5:1 Ospravedlněni tedy jsouce 
z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána 
našeho Jezukrista,

EFEZSKÝM 2:17 A přišed, zvěstoval pokoj 
vám, dalekým i blízkým.

2 TESALONICKÝM 3:16 Sám pak Pán 
pokoje dejž vám vždycky pokoj všelijakým 
způsobem. Pán budiž se všemi vámi.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; 1. Samuelova 2:10; Žalmy 2:8; 
Žalmy 22:28; Žalmy 37:11; Žalmy 67:8; Žalmy 72:8; Žalmy 85:9-
11; Žalmy 98:3; Žalmy 122:6-8; Žalmy 147:14; Izaiáš 26:12; Izaiáš 
45:22; Izaiáš 48:18; Izaiáš 52:7; Izaiáš 53:5; Izaiáš 55:12; Izaiáš 
57:19; Izaiáš 62:11; Izaiáš 66:12; Jeremiáš 8:11; Jeremiáš 16:19-21; 
Jeremiáš 28:9; Jeremiáš 33:9; Hozeáš 1:7; Hozeáš 2:18; Micheáš 

5:3,9,10; Haggeus 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; Marek 
1:27; Lukáš 4:32; Lukáš 10:19; Lukáš 11:31; Lukáš 12:15; Jan 

10:17,18; Jan 20:19,21,26; Římanům 10:15,17,18; Římanům 14:17; 
1 Korintským 15:24; 2 Korintským 10:4,5; Efezským 2:14,15; 

Koloským 1:20; Koloským 3:15; 2 Petrův 3:14.

D05 Mesiáš se stane Vykupitelem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ZACHARIÁŠ 10:3-5 
ZACHARIÁŠ 10:6 Posilním 

zajisté domu Judova, a dům Jozefův 
vysvobodím, a bezpečně je osadím. 
Nebo lítost mám nad nimi, i budou, 
jako bych jich nezahnal; nebo já jsem 
Hospodin Bůh jejich, a vyslyším je.

7 I budou Efraimští jako silný rek, a 
veseliti se bude srdce jejich jako od vína. 
I jejich synové vidouce to, rozveselí se, a 
zpléše srdce jejich v Hospodinu.

8 Šeptati jim budu, a tak je shromáždím; 
nebo je vykoupím, a rozmnoženi budou, 
jakož rozmnoženi byli.

9 Nadto rozseji je mezi národy, aby na 
místech dalekých rozpomínali se na 
mne, a živi jsouce s syny svými, navrátili 
se.

10 A tak je zase přivedu z země Egyptské, 
i z Assyrské shromáždím je, a do 
země Galád a k Libánu přivedu je, ale 
nepostačí jim.

11 Protož pro těsnost přejde přes moře, 
a prorazí na moři vlnobití, i vyschnou 
všecky hlubiny řeky, budeť snížena i 
pýcha Assyrie, a berla Egypta odjata 
bude.

12 A posilním jich v Hospodinu, aby ve 
jménu jeho ustavičně chodili, praví 
Hospodin.

MATOUŠ 24:14 A budeť kázáno toto 
evangelium království po všem světě, na 
svědectví všem národům, a tehdážť přijde 
skonání.
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MATOUŠ 28:19 Protož jdouce, učte všecky 
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli 
přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky 
dny, až do skonání světa. Amen.

LUKÁŠ 21:24 I padati budou ostrostí 
meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky 
národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, 
dokudž se nenaplní časové pohanů.

ŘÍMANŮM 11:11 A z toho pravím: Tak-liž jsou 
pak Židé klesli, aby docela padli? Nikoli, 
ale jejich klesnutím spasení přiblížilo se 
pohanům, aby je tak Bůh k závidění přivedl.

12 A poněvadž pak jejich pád jest bohatství 
světa a zmenšení jejich jest bohatství 
pohanů, čím více plnost jich?

13 Vámť zajisté pravím pohanům, jelikož 
jsem já apoštol pohanský, přisluhování mé 
oslavuji,

14 Zda bych jak k závidění vzbuditi mohl ty, 
jenž jsou tělo mé, a k spasení přivésti aspoň 
některé z nich.

15 Nebo kdyžť zavržení jich jest smíření světa, 
co pak bude zase jich přijetí, než život z 
mrtvých?

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Skutky Apoštolů 2:5-11; 1 Petrův 
1:1,2; Zjevení Janovo 8:7-11.

F04 Následky zapření Mesiáše.
H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

ZACHARIÁŠ 11:4 Takto praví Hospodin Bůh 
můj: Pas ovce tyto k zbití oddané,

5 Kteříž držitelé jejich mordují, aniž 
bývají obviňováni, a kdož je prodávají, 

říkají: Požehnaný Hospodin, že jsme 
zbohatli, a kteříž je pasou, nemají 
lítosti nad nimi.

6 Protož nebudu míti lítosti více nad 
obyvateli této země, praví Hospodin, 
ale aj, já uvedu ty lidi jednoho druhému 
v ruku, a v ruku krále jejich. I budou 
potírati zemi tuto, a nevytrhnu jí z ruky 
jejich.

EZECHIEL 34:23 A vzbudím nad nimi pastýře 
jednoho, kterýž je pásti bude, služebníka 
svého Davida. Tenť je pásti bude, a ten bude 
jejich pastýřem.

MICHEÁŠ 5:3 I stane a pásti bude v 
síle Hospodinově, a u velebnosti jména 
Hospodina Boha svého. I budou bydliti, 
nebo již velikomocný bude až do končin 
země.

MATOUŠ 15:24 On pak odpověděv, řekl: 
Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z 
domu Izraelského.

MATOUŠ 23:1 Tedy Ježíš mluvil zástupům 
a učedlníkům svým,

2 Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se 
zákoníci a farizeové.

3 Protož všecko, což by koli rozkázali vám 
zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle 
skutků jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní.

4 Svazujíť zajisté břemena těžká a 
nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, 
ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.

LUKÁŠ 19:41 A když se přiblížil, uzřev 
město, plakal nad ním,

42 Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to aspoň v 
takový tento den tvůj, které by věci ku 
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pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od 
očí tvých.

43 Nebo přijdou na tě dnové, v nichž obklíčí 
tě nepřátelé tvoji valem, a oblehnou tebe, a 
ssouží tě se všech stran.

44 A s zemí srovnají tě, i syny tvé, kteříž v 
tobě jsou, a nenechajíť v tobě kamene 
na kameni, protože jsi nepoznalo času 
navštívení svého.

JAN 19:13 Tedy Pilát uslyšev tu řeč, 
vyvedl ven Ježíše, a sedl na soudné stolici na 
místě, kteréž slove Litostrotos, a Židovsky 
Gabbata.

14 A byl den připravování před velikonocí, 
okolo šesté hodiny. I řekl Židům: Aj, král 
váš.

15 Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi a ukřižuj 
jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho ukřižuji? 
Odpověděli přední kněží: Nemámeť krále, 
než císaře.

JAN 21:15 A když poobědvali, řekl Ježíš 
Šimonovi Petrovi: Šimone, synu Jonášův, 
miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu: 
Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: 
Pasiž beránky mé.

16 Řekl jemu opět po druhé: Šimone Jonášův, 
miluješ-li mne? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty 
víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž ovce mé.

17 Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, 
miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, 
že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A 
odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty 
víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce 
mé.

Viz také: Izaiáš 40:9-11; Matouš 23:14,37; Matouš 24:10; Lukáš 
12:52,53; Lukáš 21:16,17; Jan 12:13; Židům 2:3; Židům 10:26,27.

B06 Mesiáš je dobrý Pastýř.
B15 Mesiáš bude naplněn nezměrným  

soucitem.

ZACHARIÁŠ 11:7 Nebo jsem pásl ovce 
k zbití oddané, totiž vás chudé toho 
stáda, a vzav sobě dvě hole, nazval jsem 
jednu utěšením, a druhou jsem nazval 
svazujících. A pásl jsem, pravím, ty ovce,

MATOUŠ 9:35 I obcházel Ježíš všecka 
města i městečka, uče v školách jejich a 
káže evangelium království, a uzdravuje 
všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

36 A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu 
jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako 
ovce, nemajíce pastýře.

MATOUŠ 11:5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, 
malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z 
mrtvých vstávají, chudým pak evangelium 
se zvěstuje.

JAN 10:16 A mámť i jiné ovce, kteréž 
nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím 
přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A budeť 
jeden ovčinec a jeden pastýř.

JAN 17:21 Aby všickni jedno byli, jako 
ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás 
jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne 
poslal.

22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, 
aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.

23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli 
v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne 
poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne 
miloval.

Viz také: Izaiáš 61:1; Jeremiáš 5:4; Ezechiel 37:16-23; Sofoniáš 
3:12; Zachariáš 11:4,10,11,14.
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F03 Mesiáš bude zapřen.
F11 Utrpení Mesiáše.

ZACHARIÁŠ 11:8 A zahladil jsem tři pastýře 
měsíce jednoho, ale duše má stýskala 
sobě s nimi, proto že duše jejich 
nenáviděla mne.

MATOUŠ 23:34 Protož aj, já posílám k vám 
proroky a moudré a učitele, a vy z těch 
některé zmordujete a ukřižujete, a některé 
z nich bičovati budete v školách vašich, a 
budete je honiti z města do města,

35 Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, 
vylitá na zemi, od krve Abele spravedlivého, 
až do krve Zachariáše syna Barachiášova, 
kteréhož jste zabili mezi chrámem a 
oltářem.

36 Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci 
na pokolení toto.

MATOUŠ 27:20 Ale přední kněží a starší 
navedli lid, aby prosili za Barabbáše, Ježíše 
pak aby zahubili.

LUKÁŠ 12:50 Ale křtem mám křtěn býti, a 
kterak jsem soužen, dokudž se nevykoná!

LUKÁŠ 19:14 Měšťané pak jeho nenáviděli 
ho, a poslali poselství za ním, řkouce: 
Nechcemeť, aby tento kraloval nad námi.

JAN 7:7 Nemůžeť vás svět nenáviděti, ale 
mneť nenávidí; nebo já svědectví vydávám o 
něm, že skutkové jeho zlí jsou.

JAN 15:18 Jestližeť vás svět nenávidí, 
víte, žeť jest mne prve než vás v nenávisti 
měl.

JAN 15:23 Kdož mne nenávidí, i Otceť 
mého nenávidí.

24 Bych byl skutků nečinil mezi nimi, jichžto 
žádný jiný nečinil, hříchu by neměli; ale 
nyní jsou i viděli, i nenáviděli, i mne i Otce 
mého.

25 Ale musilo tak býti, aby se naplnila řeč, 
kteráž v Zákoně jejich napsána jest: Že v 
nenávisti měli mne bez příčiny.

Viz také: Žalmy 106:40; Izaiáš 49:7; Jeremiáš 12:8; Hozeáš 9:15.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.

ZACHARIÁŠ 11:9 Pročež řekl jsem: Nebudu 
vás pásti. Kteráž umříti má, nechť umře, 
a kteráž má vyhlazena býti, nechť jest 
vyhlazena, a jiné nechažť jedí maso 
jedna druhé.

JEREMIÁŠ 23:33 Protož, když by se tázal tebe 
lid tento, neb některý prorok neb kněz, řka: 
Jaké jest břímě Hospodinovo? tedy rci jim: 
Jaké břímě? I to: Opustím vás, dí Hospodin.

JEREMIÁŠ 23:39 Protož aj, já jistě zapomenu 
se na vás do konce, a zavrhu vás i to město, 
kteréž jsem byl dal vám i otcům vašim, od 
tváři své,

MATOUŠ 15:14 Nechte jich, vůdcovéť jsou 
slepí slepých, a povede-li slepý slepého, oba 
v jámu upadnou.

MATOUŠ 21:19 A vida jeden fíkový strom 
podle cesty, šel k němu, a nic na něm 
nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: 
Nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I 
usechl jest hned fík ten.
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MATOUŠ 21:43 Protož pravím vám, že bude 
odjato od vás království Boží, a bude dáno 
lidu činícímu užitky jeho.

MATOUŠ 23:38 Aj, zanecháváť se vám dům 
váš pustý.

39 Neboť pravím vám, že mne již více nikoli 
neuzříte od této chvíle, až i díte: Požehnaný, 
jenž se béře ve jménu Páně.

JAN 8:21 I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, a hledati 
budete mne, a v hříchu vašem zemřete. 
Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.

JAN 8:24 Protož jsem řekl vám: Že 
zemřete v hříších svých. Nebo jestliže 
nebudete věřiti, že já jsem, zemřete v 
hříších vašich.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:46 Tedy 
svobodně Pavel a Barnabáš řekli: Vámť jest 
mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, ale 
poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe 
soudíte věčného života, aj, obracíme se ku 
pohanům.

47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: 
Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys 
ty byl spasení až do končin země.

SKUTKY APOŠTOLŮ 28:26 Řka: Jdi 
k lidu tomuto a rciž jim: Sluchem slyšeti 
budete, a nesrozumíte, a hledíce hleděti 
budete, a neuzříte.

27 Nebo zhrublo srdce lidu tohoto, a ušima 
těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby snad 
neviděli očima, a ušima neslyšeli, a srdcem 
nerozuměli, a neobrátili se, abych jich 
neuzdravil.

28 Budiž vám tedy známo, že jest pohanům 
posláno toto spasení Boží, a oniť slyšeti 

budou.

ZJEVENÍ JANOVO 22:11 Kdo škodí, škodiž 
ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest 
spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý 
posvětiž se ještě.

Viz také: Izaiáš 9:19-21; Jeremiáš 19:9; Ezechiel 5:10.

E25 esiáš bude uctíván a veleben.
F04 Následky zapření Mesiáše.

ZACHARIÁŠ 11:10 Protož vzav hůl 
svou utěšení, posekal jsem ji, zrušiv 
smlouvu svou, kterouž jsem učinil se 
vším tím lidem.

11 A v ten den, když zrušena byla, právě 
poznali chudí toho stáda, kteříž na mne 
pozor měli, že řeč Hospodinova jest.

LUKÁŠ 2:25 A aj, člověk jeden byl v 
Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk 
ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající 
potěšení Izraelského, a Duch svatý byl v 
něm.

LUKÁŠ 2:38 A ta v touž hodinu přišedši, 
chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, 
kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.

LUKÁŠ 21:5 A když někteří pravili o 
chrámu, kterak by kamením pěkným i 
jinými okrasami ozdoben byl, řekl:

6 Načež se to díváte? Přijdouť dnové, v 
nichžto nebude zůstaven kámen na kameni, 
kterýž by nebyl zbořen.

LUKÁŠ 21:32 Amen pravím vám, že 
nepomine věk tento, ažť se toto všecko 
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stane.

LUKÁŠ 23:51 Kterýž byl nepovolil radě a 
skutku jejich, z Arimatie města Judského, 
kterýžto také očekával království Božího,

LUKÁŠ 24:49 A aj, já pošli zaslíbení 
Otce svého na vás. Vy pak čekejte v městě 
Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni 
mocí s výsosti.

ŘÍMANŮM 9:3 Nebo žádal bych já sám 
zavrženým býti od Krista místo bratří 
svých, totiž příbuzných svých podle těla.

4 Kteřížto jsou Izraelští, jejichžto jest přijetí 
za syny, i sláva, i smlouvy, i Zákona dání, i 
služba Boží, i zaslíbení.

5 Jejichž jsou i otcové, a ti, z nichžto jest 
Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky 
Bůh požehnaný na věky. Amen.

ŘÍMANŮM 11:7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, 
toho jest nedošel, ale vyvolení došli toho, 
jiní pak zatvrzeni jsou,

8 (Jakož psáno jest: Dal jim Bůh ducha 
zkormoucení, oči, aby neviděli, a uši, aby 
neslyšeli,) až do dnešního dne.

9 A David dí: Budiž jim stůl jejich osidlem 
a pastmi a pohoršením i spravedlivým 
odplacením.

10 Zatmětež se oči jejich, ať nevidí, a hřbet 
jejich vždycky shýbej.

11 A z toho pravím: Tak-liž jsou pak Židé 
klesli, aby docela padli? Nikoli, ale jejich 
klesnutím spasení přiblížilo se pohanům, 
aby je tak Bůh k závidění přivedl.

12 A poněvadž pak jejich pád jest bohatství 
světa a zmenšení jejich jest bohatství 
pohanů, čím více plnost jich?

GALATSKÝM 3:16 Abrahamovi pak 
učiněna jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: 
A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale 
jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest 
Kristus.

17 Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha 
stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, 
kterýž po čtyřech stech a po třidcíti letech 
začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v 
nic obrátil.

18 Nebo jestližeť z Zákona pochází dědictví, 
tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi 
skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví.

ŽIDŮM 7:22 Takť lepší smlouvy 
prostředníkem učiněn jest Ježíš.

ŽIDŮM 8:8 Nebo obviňuje Židy, dí: 
Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s 
domem Izraelským a s domem Judským v 
smlouvu novou.

9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil 
s otci jejich v ten den, když jsem je vzal 
za ruku jejich, abych je vyvedl z země 
Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, 
a já opustil jsem je, praví Pán.

10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu 
s domem Izraelským po těch dnech, 
praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, 
a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.

11 A nebudouť učiti jeden každý bližního 
svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: 
Poznej Pána, protože mne všickni znáti 
budou, od nejmenšího z nich až do 
největšího z nich.

12 Nebo milostiv budu nepravostem jejich, 
a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich 
nikoli nezpomenu více.

13 A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za 
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vetchou; což pak vetší a schází, blízké jest 
zahynutí.

Viz také: Žalmy 89:40; Izaiáš 8:17; Izaiáš 26:8,9; Jeremiáš 
14:21; Jeremiáš 31:31,32; Ezechiel 7:20-22; Ezechiel 16:59-61; 
Ezechiel 24:21; Daniel 9:26; Micheáš 7:7; Lukáš 24:49-53.

F05 Mesiáš bude zrazen.

ZACHARIÁŠ 11:12 Nebo jsem řekl 
jim: Jestliže se vám vidí, dejte mzdu 
mou; pakli nic, nechte tak. I odvážili 
mzdu mou třidceti stříbrných.

13 I řekl mi Hospodin: Povrz je před 
hrnčíře. Znamenitá mzda, kterouž jsem 
tak draze šacován od nich. A tak vzav 
třidceti stříbrných, uvrhl jsem je v domě 
Hospodinově před hrnčíře.

MATOUŠ 26:14 Tedy odšed k předním 
kněžím, jeden ze dvanácti, kterýž sloul 
Jidáš Iškariotský,

15 Řekl jim: Co mi chcete dáti, a já vám ho 
zradím? A oni uložili jemu dáti třidceti 
stříbrných.

16 A od té chvíle hledal příhodného času, aby 
ho zradil.

MATOUŠ 27:3 Tedy vida Jidáš, zrádce jeho, 
že by odsouzen byl, želeje toho, navrátil 
zase třidceti stříbrných předním kněžím a 
starším,

4 Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev nevinnou. 
Oni pak řekli: Co nám do toho? Ty viz.

5 A on povrh ty stříbrné v chrámě, odšel pryč, 
a odšed, oběsil se.

6 A přední kněží vzavše peníze, řekli: Neslušíť 
jich vložiti do pokladnice, nebo mzda krve 
jest.

7 A poradivše se, koupili za ně pole to 

hrnčířovo, ku pohřebu poutníků.
8 Protož nazváno jest pole to pole krve, až do 

dnešního dne.
9 A tehdy naplnilo se povědění skrze 

Jeremiáše proroka řkoucího: A vzali třidceti 
stříbrných, mzdu ceněného, kterýž šacován 
byl od synů Izraelských,

10 A dali je za pole hrnčířovo, jakož mi 
ustanovil Pán.

1) Slova zde ocitovaná neuvádí Jeremjáš, 
ale Zacharjáš; a existují různé domněnky 
k objasnění tohoto rozporu.  Jako 
nejpravděpodobnější se jeví názor, že 
jméno proroka bylo původními evangelisty 
vynecháno a teprve autoři následných přepisů 
doplnili jméno Jeremjáš. Staří mudrcové 
říkávali: „Duch Jeremjáše prodlévá v 
Zacharjáši“.

F03 Mesiáš bude zapřen.
F08 Podrobnosti o smrti Mesiáše.
G04 Mesiáš vyleje svého Ducha.
H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ZACHARIÁŠ 12:1-2
ZACHARIÁŠ 12:3 Nýbrž stane se 

v ten den, že položím Jeruzalém jako 
kámen přetěžký všechněm národům, 
jejž kdožkoli zdvihati budou, velmi 
se urazí, byť se pak shromáždili proti 
němu všickni národové země.

ZACHARIÁŠ 12:4-7
ZACHARIÁŠ 12:8 V ten den 

chrániti bude Hospodin obyvatelů 
Jeruzalémských, a bude 
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nejnestatečnější z nich v ten den 
podobný Davidovi, a dům Davidův 
podobný bohům, podobný andělu 
Hospodinovu před nimi.

9 Nebo stane se v ten den, že shledám 
všecky národy, kteříž přitáhnou proti 
Jeruzalému, abych je zahladil.

10 A vyleji na dům Davidův a na obyvatele 
Jeruzalémské Ducha milosti a 
pokorných proseb. I obrátí zřetel ke 
mně, kteréhož jsou bodli, a kvíliti 
budou nad ním jako kvílením nad 
jednorozeným; hořce, pravím, plakati 
budou nad ním, jako hořce plačí nad 
prvorozeným.

ZACHARIÁŠ 12:11-14

JAN 19:34 Ale jeden z žoldnéřů bok 
jeho kopím otevřel, a hned vyšla krev a 
voda.

35 A ten, jenž viděl, svědectví vydal, a pravé 
jest svědectví jeho; onť ví, že pravé věci 
praví, abyste i vy věřili.

36 Stalo se pak to, aby se naplnilo Písmo: Kost 
jeho žádná nebude zlámána.

37 A opět jiné Písmo dí: Uzříť, v koho jsou 
bodli.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:17 A budeť v 
posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha 
mého na všeliké tělo, a prorokovati budou 
synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši 
vidění vídati budou, a starci vaši sny míti 
budou.

18 A zajisté na služebníky své a na služebnice 
své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a 
budou prorokovati.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:23 Toho, 
pravím, vydaného, z uložené rady a 

předzvědění Božího vzavše a skrze ruce 
nešlechetných ukřižovavše, zamordovali 
jste.

24 Jehožto Bůh vzkřísil, zprostiv ho bolestí 
smrti, jakož nebylo možné jemu držánu 
býti od ní.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:33 Protož 
pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení 
Ducha svatého od Otce, vylil to, což vy nyní 
vidíte a slyšíte.

SKUTKY APOŠTOLŮ 2:36 Protož 
věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť jest 
Bůh i Pánem ho učinil i Kristem, toho 
Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.

37 To slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, 
a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což 
máme činiti, muži bratří?

38 Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti 
se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista 
na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha 
svatého.

ZJEVENÍ JANOVO 1:7 Aj, béře se s oblaky, 
a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; 
a budou plakati pro něj všecka pokolení 
země, jistě, Amen.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Skutky Apoštolů 10:45; Skutky 
Apoštolů 11:15; Titovi 3:5,6.

E04 Vítězství Mesiáše nad hříchem.
H03 Příchod království Mesiáše.

ZACHARIÁŠ 13:1 V ten den bude studnice 
otevřená domu Davidovu a obyvatelům 
Jeruzalémským, k obmytí hřícha i 
nečistoty.
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2 Stane se také v ten den, praví Hospodin 
zástupů, že vyhladím jména modl z 
země, tak že nebudou připomínány 
více, nýbrž také i ty proroky a ducha 
nečistoty vyprázdním z země.

EZECHIEL 36:25 A pokropím vás vodou 
čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn 
vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich 
očistím vás.

JAN 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an 
jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž 
snímá hřích světa.

1 KORINTSKÝM 6:11 A takoví jste 
někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni 
jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána 
Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.

TITOVI 3:5 Ne z skutků spravedlnosti, 
kteréž bychom my činili, ale podle 
milosrdenství svého spasil nás, skrze 
obmytí druhého narození, a obnovení 
Ducha svatého,

6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista 
Spasitele našeho,

1 JANŮV 1:7 Pakliť chodíme v světle, jako 
on jest v světle, obecenství máme vespolek, 
a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás 
od všelikého hříchu.

ZJEVENÍ JANOVO 1:5 A od Ježíše Krista, 
jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z 
mrtvých, a kníže králů země, kterýžto 
zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich 
krví svou,

ZJEVENÍ JANOVO 7:13 I promluvil ke mně 

jeden z těch starců, a řekl mi: Kdo jsou tito, 
kteříž oblečeni jsou v bílé roucho? A odkud 
přišli?

14 I řekl jsem jemu: Pane, ty víš. I řekl mi: 
To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení, 
a umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi 
Beránkově.

Viz také: #1; #2; #5; Ezechiel 37:23-26; Hozeáš 2:17; Hozeáš 
14:8; Sofoniáš 1:3,4; Efezským 5:25-27; Židům 9:13,14; Jan 5:6.

 

F01 Je prorokována smrt Mesiáše.
F06 Mesiáš bude opuštěn.

ZACHARIÁŠ 13:7 Ó meči, prociť na pastýře 
mého, a na muže bližního mého, 
praví Hospodin zástupů. Bí pastýře, a 
rozprchnou se ovce, ale zase obrátím 
ruku svou k maličkým.

MATOUŠ 26:31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni 
vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo 
psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť 
se ovce stáda.

MATOUŠ 26:56 Ale toto se všecko stalo, aby 
se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci 
všickni opustivše ho, utekli.

MAREK 14:27 Potom řekl jim Ježíš: Všickni 
vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo 
psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnou 
se ovce.

MAREK 14:50 Tedy učedlníci opustivše jej, 
všickni utekli.

JAN 16:32 Aj, přijdeť hodina, anobrž 
již přišla, že se rozprchnete jeden každý k 
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svému, a mne samého necháte. Ale nejsemť 
sám, nebo Otec se mnou jest.

JAN 17:12 Dokudž jsem s nimi byl na 
světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. 
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z 
nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se 
Písmo naplnilo.

JAN 18:7 I otázal se jich opět: Koho hledáte? A 
oni řekli: Ježíše Nazaretského.

8 Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem vám, že já 
jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechtež 
těchto, ať odejdou.

9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl: 
Že které jsi mi dal, neztratil jsem z nich 
žádného.

Viz také: Izaiáš 5:1-5; Izaiáš 27:1,2; Matouš 18:10-14; Skutky 
Apoštolů 2:23.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

ZACHARIÁŠ 13:8 Nebo stane se po 
vší zemi této, praví Hospodin, že dvě 
částky vyhlazeny budou v ní a zemrou, a 
třetí v ní zanechána bude.

9 A i tu třetí uvedu do ohně, a přeženu 
je, jako se přehání stříbro, a zprubuji 
je, jako prubováno bývá zlato. Každý 
vzývati bude jméno mé, a já vyslyším jej. 
Řeknu: Lid můj jest: a on dí: Hospodin 
jest Bůh můj.

MATOUŠ 21:43 Protož pravím vám, že bude 
odjato od vás království Boží, a bude dáno 
lidu činícímu užitky jeho.

44 A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a 
na kohož upadne, setřeť jej.

MATOUŠ 24:2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-
liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: 
Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, 
kterýž by nebyl zbořen.

MATOUŠ 24:21 Nebo bude tehdáž soužení 
veliké, jakéž nebylo od počátku světa až 
dosavad, aniž kdy potom bude.

22 A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by 
spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené 
ukráceni budou dnové ti.

LUKÁŠ 21:24 I padati budou ostrostí 
meče, a zjímaní vedeni budou mezi všecky 
národy, a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, 
dokudž se nenaplní časové pohanů.

ZJEVENÍ JANOVO 8:7 I zatroubil první 
anděl, a stalo se krupobití a oheň smíšený 
se krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl 
stromů shořel, a všecka tráva zelená spálena 
jest.

8 Potom zatroubil druhý anděl, a uvržena jest 
do moře jako hora veliká ohněm hořící. I 
učiněn jest krví třetí díl moře.

9 A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, 
kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul.

10 A vtom třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe 
hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla 
na třetí díl řek a do studnic vod.

11 A jméno hvězdy té bylo Pelynek. I obrátil 
se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí 
zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly.

12 Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena 
jest třetina slunce, a třetina měsíce, a třetí 
díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl, a 
třetina dne nesvítila, a též podobně i noci.
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ZJEVENÍ JANOVO 16:19 I roztrhlo se to 
veliké město na tři strany, a města národů 
padla. A Babylon veliký přišel na pamět 
před obličejem Božím, aby dal jemu kalich 
vína prchlivosti hněvu svého.

Viz také: #1; #2; #5; Žalmy 66:10-12; Matouš 23:35-37; Lukáš 
19:41-44; Lukáš 21:20-24; Lukáš 23:28-30; 1 Korintským 3:11-13; 1 

Tesalonickým 2:15,16; 1 Petrův 1:6-8; 1 Petrův 4:12,13.

E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H01 Je prorokován návrat Mesiáše.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.
. 
ZACHARIÁŠ 14:1-2
ZACHARIÁŠ 14:3 Nebo Hospodin 

vytáhna, bude bojovati proti těm 
národům, jakž bojuje v den potýkání.

4 I stanou nohy jeho v ten den na 
hoře Olivetské, kteráž jest naproti 
Jeruzalému od východu, a rozdvojí 
se hora Olivetská napoly k východu 
a k západu údolím velmi velikým, a 
odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její 
na poledne.

5 I budete utíkati před údolím hor; nebo 
dosáhne údolí hor až k Azal. Budete, 
pravím, utíkati, jako jste utíkali před 
země třesením za dnů Uziáše krále 
Judského, když přijde Hospodin Bůh 
můj, a všickni svatí s ním.

6 I stane se v ten den, že nebude světla 
drahého, ani tmy husté.

7 A tak bude den jeden, kterýž jest znám 
Hospodinu, aniž bude den, ani noc; 
a však stane se, že v čas večera bude 
světlo.

8 Stane se také v ten den, že vycházeti 
budou vody živé z Jeruzaléma, díl jich 

k moři východnímu, a díl jich k moři 
nejdalšímu. V létě i v zimě bude.

9 A bude Hospodin králem nade vší zemí; 
v ten den bude Hospodin jediný, a 
jméno jeho jedno.

ZACHARIÁŠ 14:10-15
ZACHARIÁŠ 14:16 I stane se, že 

kdožkoli pozůstane ze všech národů, 
kteříž by přitáhli proti Jeruzalému, 
přicházeti budou z rok do roka klaněti 
se králi Hospodinu zástupů a slaviti 
slavnost stánků.

17 I stane se, kdo z čeledí země nebude 
přicházeti do Jeruzaléma klaněti se 
králi Hospodinu zástupů, že nebude na 
ně pršeti déšt.

18 A jestliže čeled Egyptská nevstoupí, ani 
přijde, jakkoli na ně nepršívá, přijde 
však táž rána, kterouž raní Hospodin 
národy, kteříž by nepřicházeli k slavení 
slavnosti stánků.

19 Tať bude pokuta pro hřích Egyptských 
a pokuta pro hřích všech národů, kteříž 
by nechodili k slavení slavnosti stánků.

20 V ten den bude na zvoncích koňských: 
Svatost Hospodinu; a bude hrnců v 
domě Hospodinově jako číší před 
oltářem.

21 Nýbrž bude všeliký hrnec v Jeruzalémě 
a v Judstvu svatost Hospodinu zástupů; 
a přicházejíce všickni, kteříž obětovati 
mají, budou je bráti a vařiti v nich. 
Aniž bude Kananejský více v domě 
Hospodina zástupů v ten den.

IZAIÁŠ 2:2 I stane se v posledních 
dnech, že utvrzena bude hora domu 
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena 
nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni 
národové.
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3 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a 
vstupme na horu Hospodinovu, do domu 
Boha Jákobova, a bude nás vyučovati 
cestám svým, i budeme choditi po stezkách 
jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma.

4 Onť bude souditi mezi národy, a trestati 
bude lidi mnohé. I zkují meče své v motyky, 
a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti 
národu meče, a nebudou se více učiti boji.

MATOUŠ 16:27 Syn zajisté člověka přijde v 
slávě Otce svého s anděly svými, a tehdážť 
odplatí jednomu každému podle skutků 
jeho.

MATOUŠ 24:35 Nebe a země pominou, ale 
slova má nepominou.

36 O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani 
andělé nebeští, jediné sám Otec můj.

37 Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i 
příchod Syna člověka.

MATOUŠ 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil 
jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i 
na zemi.

JAN 4:10 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Kdybys 
znala ten dar Boží, a věděla, kdo jest, kterýž 
praví tobě: Dej mi píti, ty bys prosila jeho, a 
dalť by tobě vody živé.

JAN 4:14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž 
já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda 
ta, kterouž já dám jemu, bude v něm 
studnicí vody prýštící se k životu věčnému.

JAN 7:37 V poslední pak den ten veliký svátku 
toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, 
pojď ke mně, a napij se.

38 Kdož věří ve mne, jakož dí Písmo, řeky z 
života jeho poplynou vody živé.

39 (A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli 
přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 
dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl 
oslaven.)

SKUTKY APOŠTOLŮ 1:10 A když 
za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva 
muži postavili se podle nich v rouše bílém,

11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do 
nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest 
od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili 
způsob jeho jdoucího do nebe.

12 Tedy navrátili se do Jeruzaléma od hory, 
jenž slove Olivetská, kteráž jest blízko 
Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne 
svátečního.

ZJEVENÍ JANOVO 11:13 A v tu hodinu stalo 
se země třesení veliké, a desátý díl města 
padl, a zbito jest v tom země třesení sedm 
tisíců lidu, a jiní zstrašeni jsou, a vzdali 
slávu Bohu nebeskému.

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 16:18 I stali se zvukové a 
hromobití a blýskání, i země třesení stalo se 
veliké, jakéhož nikdy nebylo, jakž jsou lidé 
na zemi, totiž země třesení tak velikého.

19 I roztrhlo se to veliké město na tři strany, a 
města národů padla. A Babylon veliký přišel 
na pamět před obličejem Božím, aby dal 
jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého.

20 A všickni ostrovové pominuli, a hory nejsou 
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nalezeny.
21 A kroupy veliké jako centnéřové pršely s 

nebe na lidi. I rouhali se Bohu lidé pro ránu 
těch krup; nebo velmi veliká byla ta rána.

ZJEVENÍ JANOVO 21:23 A to město 
nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily 
v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce 
jeho jest Beránek.

24 A národové lidí k spasení přišlých, v světle 
jeho procházeti se budou, a králové zemští 
přenesou slávu a čest svou do něho.

25 A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci 
zajisté tam nebude.

ZJEVENÍ JANOVO 22:1 I ukázal mi potok 
čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

2 Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran 
potoka bylo dřevo života, přinášející 
dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající 
ovoce své, a listí své k zdraví národů.

ZJEVENÍ JANOVO 22:5 A noci tam 
nebude, aniž budou potřebovati svíce, 
ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je 
osvěcuje, a kralovati budou na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 22:17 A Duch i nevěsta 
řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož 
žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života 
darmo.

Viz také: #1; #2; #3; #4; #5; Zjevení Janovo 21:1-3.
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E10 Mesiáš se stane Mesiášem i pro Nežidy.
H03 Příchod království Mesiáše.

MALACHIÁŠ 1:11 Nebo od východu 
slunce až na západ jeho veliké bude 
jméno mé mezi národy, a na všelikém 
místě kadění přinášíno bude jménu 
mému, a obět čistá. Veliké zajisté jméno 
mé bude mezi národy, praví Hospodin 
zástupů,

IZAIÁŠ 66:20 A přivedou všecky bratří 
vaše ze všech národů za dar Hospodinu, 
na koních a na vozích, a na nůších a na 
mezcích, a na dromedářích, na horu 
svatosti mé do Jeruzaléma, praví Hospodin, 
tak jako přinášejí synové Izraelští dar v 
nádobě čisté do domu Hospodinova.

ŘÍMANŮM 14:11 Psáno jest zajisté: Živť jsem 
já, praví Pán, žeť přede mnou bude klekati 
každé koleno, a každý jazyk vyznávati bude 
Boha.

FILIPSKÝM 2:10 Aby ve jménu Ježíše 
každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na 
nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, 
jenž jsou pod zemí,

ŽIDŮM 9:9 Kterýž byl podobenstvím na 
ten přítomný čas, v němžto darové a oběti 
se obětují, kteréž nemohou dokonalého v 
svědomí učiniti toho, kdož obětuje,

10 Toliko v pokrmích a v nápojích, a v 
rozličných umýváních a ospravedlňováních 
tělesných, až do času napravení, záležející.

11 Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz budoucího 
dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, 
ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení,

12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou 

vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné 
vykoupení nalezl.

ZJEVENÍ JANOVO 8:3 A jiný anděl přišel 
a postavil se před oltářem, maje kadidlnici 
zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, 
aby je obětoval s modlitbami všechněch 
svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před 
trůnem.

4 I vstoupil dým zápalů s modlitbami svatých 
z ruky anděla až před obličej Boží.

Viz také: #1; #4; #5; Žalmy 113:3,4; Izaiáš 45:6; Izaiáš 59:19.

C02 Je ohlášen příchod předchůdce Mesiáše.

MALACHIÁŠ 3:1 Aj, já posílám anděla 
svého, kterýž připraví cestu před tváří 
mou. V tom hned přijde do chrámu 
svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a 
anděl smlouvy, v němž vy líbost máte. 
Aj, přijdeť, praví Hospodin zástupů.

IZAIÁŠ 40:3 Hlas volajícího: Připravtež 
na poušti cestu Hospodinovu, přímou 
učiňte na pustině stezku Boha našeho.

MATOUŠ 3:3 Totoť jest zajisté ten 
Předchůdce předpověděný od Izaiáše 
proroka, řkoucího: Hlas volajícího na 
poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte 
stezky jeho.

MATOUŠ 11:10 Tentoť jest zajisté, o němž 
psáno: Aj, já posílám anděla svého před 
tváří tvou, kterýžto připraví cestu tvou před 
tebou.

11 Amen pravím vám, mezi syny ženskými 
nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo 
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jest menší v království nebeském, jestiť větší 
nežli on.

MAREK 1:2 Jakož psáno jest v Prorocích: 
Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, 
kterýž připraví cestu tvou před tebou.

3 Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu 
Páně, přímé čiňte stezky jeho.

4 Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na 
odpuštění hříchů.

LUKÁŠ 1:76 Ty pak, dítě, prorokem 
Nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš 
před tváří Páně připravovati cesty jeho,

77 Aby bylo dáno umění spasitelné lidu jeho 
na odpuštění hříchů jejich,

78 Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v 
němžto navštívil nás, vyšed z výsosti,

79 Aby se ukázal sedícím v temnostech a v 
stínu smrti, k spravení noh našich na cestu 
pokoje.

LUKÁŠ 7:26 Aneb co jste vyšli viděti? 
Proroka-li? Ovšem pravím vám, i více nežli 
proroka.

27 Tentoť jest, o kterémž jest psáno: Aj, já 
posílám anděla svého před tváří tvou, jenž 
připraví cestu tvou před tebou.

28 Nebo pravím vám, většího proroka mezi 
syny ženskými nad Jana Křtitele není 
žádného, ale kdož jest menší v království 
Božím, většíť jest nežli on.

LUKÁŠ 10:24 Nebo pravím vám, že 
mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy 
vidíte, a neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, a 
neslyšeli.

H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.

MALACHIÁŠ 3:2 Ale kdo bude moci snésti 
den příchodu jeho? A kdo ostojí, když 
se on ukáže? Nebo on jest jako oheň 
rozpouštějící a jako mýdlo běličů.

3 I sedna, přeháněti bude a přečišťovati 
stříbro, a přečistí syny Léví, a vyčistí 
je jako zlato a jako stříbro. I budou 
Hospodinovi, obětujíce oběti v 
spravedlnosti.

4 I zachutná sobě Hospodin obět Judovu a 
Jeruzalémských, jako za dnů prvních, a 
jako za let starodávních.

5 K vám pak přikročím s pomstou, a budu 
rychlým svědkem proti kouzedlníkům, 
a proti cizoložníkům, a proti 
křivopřísežníkům, i proti těm, kteříž 
s útiskem zadržují mzdu nájemníka, 
vdově a sirotku, a příchozímu křivdu 
činíce, nebojí se mne, praví Hospodin 
zástupů.

16 Tehdy ti, kteříž se bojí Hospodina, tytýž 
mluvili jeden k druhému. I pozoroval 
Hospodin a slyšel, a psána jest kniha 
pamětná před ním pro ty, kteříž se bojí 
Hospodina, a myslí na jméno jeho.

17 Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v 
den, kterýž já učiním, mým klínotem, a 
slituji se nad nimi, jako se slitovává otec 
nad synem svým, kterýž mu slouží.

18 Tehdy obrátíte se, a uzříte rozdíl mezi 
spravedlivým a bezbožným, mezi 
tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo jemu 
neslouží.

DANIEL 7:10 Potok ohnivý tekl a vycházel 
od něho, tisícové tisíců sloužili jemu, a 
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desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; 
soud zasedl, a knihy otevříny byly.

MATOUŠ 3:10 A jižť jest i sekera k kořenu 
stromů přiložena. Každý zajisté strom, 
kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na 
oheň uvržen bývá.

11 Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, 
kterýž po mně přichází, jestiť mocnější 
nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. 
Onť vás křtíti bude Duchem svatým a 
ohněm.

12 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť 
humno své, a shromáždí pšenici svou 
do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm 
neuhasitelným.

MATOUŠ 12:35 Dobrý člověk z dobrého 
pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze 
zlého pokladu vynáší zlé.

36 Ale pravím vám, že z každého slova 
prázdného, kteréž mluviti budou lidé, 
vydadí počet v den soudný.

37 Nebo z slov svých spravedliv budeš učiněn, 
a z řečí tvých budeš odsouzen.

JAN 12:48 Kdož mnou pohrdá a 
nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. 
Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi 
budou v nejposlednější den.

JAN 17:24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, 
kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby 
hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo 
jsi mne miloval před ustanovením světa.

EFEZSKÝM 5:26 Aby ji posvětil, očistiv ji 
obmytím vody v slovu,

2 TESALONICKÝM 1:7 Vám pak, úzkost 

trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi, 
při zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly moci 
jeho,

8 V plameni ohně, kterýž pomstu uvede 
na ty, jenž neznají Boha a neposlouchají 
evangelium Pána našeho Jezukrista,

TITOVI 2:14 Kterýž dal sebe samého za 
nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, 
a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě 
následovný dobrých skutků.

1 PETRŮV 2:5 I vy, jakožto kamení živé, 
vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo 
svaté, k obětování duchovních obětí, 
vzácných Bohu skrze Jezukrista.

ZJEVENÍ JANOVO 1:6 A učinil nás krále 
a kněží Bohu a Otci svému, jemužto buď 
sláva a moc na věky věků. Amen.

7 Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i 
ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj 
všecka pokolení země, jistě, Amen.

ZJEVENÍ JANOVO 6:17 Nebť jest přišel den 
veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti?

ZJEVENÍ JANOVO 15:4 Kdož by se nebál 
tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? 
Nebo ty sám svatý jsi. Všickni zajisté 
národové přijdou a klaněti se budou před 
obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni 
jsou.

Viz také: #1; #2; #5; Malachiáš 4:1; Ámos 5:18-20; Matouš 
23:13-35; Lukáš 3:9,17; Lukáš 12:49; Jan 4:23,24; Římanům 11:5-

10; Židům 10:28-30; Židům 12:25,26.
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H02 Budoucí soud vedený Mesiášem.
H03 Příchod království Mesiáše.
H09 Proroctví o budoucnosti jeho lidu.

MALACHIÁŠ 4:1 Nebo aj, den ten přichází 
hořící jako pec, v němž budou všickni 
pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako 
strniště. I zažhne je ten den, kterýž 
přijíti má, praví Hospodin zástupů, tak 
že neostaví jim ani kořene ani ratolesti.

2 Vám pak, kteříž se bojíte jména 
mého, vzejde slunce spravedlnosti, a 
zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy 
vycházeti budete,a porostete jako telata 
vykrmená.

3 A pošlapáte bezbožné, tak že budou 
jako popel pod nohami vašimi v den, 
kterýž já učiním, praví Hospodin 
zástupů.

4 Pamatujtež na zákon Mojžíše 
služebníka mého, jemuž jsem přikázal 
na Orébě přednesti všemu Izraeli 
ustanovení a soudy.

MATOUŠ 3:12 Jehožto věječka v ruce jeho, 
a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici 
svou do obilnice, ale plevy páliti bude 
ohněm neuhasitelným.

LUKÁŠ 1:50 A jehož milosrdenství od 
pokolení až do pokolení bojícím se jeho.

JAN 1:4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.
5 A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho 

neobsáhly.

JAN 3:19 Toto pak jest ten soud, že Světlo přišlo 
na svět, ale milovali lidé více tmu nežli 
Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí.

JAN 8:12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já 
jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, 
nebudeť choditi v temnostech, ale budeť 
míti Světlo života.

SKUTKY APOŠTOLŮ 13:26 Muži 
bratří, synové rodu Abrahamova, a kteříž 
mezi vámi jsou bojící se Boha, vám slovo 
spasení tohoto posláno jest.

ŘÍMANŮM 16:20 Bůh pak pokoje 
potře satana pod nohy vaše brzo. Milost 
Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.

2 TESALONICKÝM 1:8 V plameni ohně, 
kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají 
Boha a neposlouchají evangelium Pána 
našeho Jezukrista,

ZJEVENÍ JANOVO 11:15 A sedmý anděl 
zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, 
řkoucí: Učiněnať jsou království všeho světa 
Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude 
na věky věků.

ZJEVENÍ JANOVO 11:18 I rozhněvali se 
národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, 
aby souzeni byli, a aby dána byla odplata 
služebníkům tvým prorokům, i jiným 
svatým i všechněm, jenž se bojí jména 
tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli 
ti, kteříž nakažují zemi.

Viz také: #1; #2; #5; Izaiáš 50:10; Izaiáš 66:1,2; 2 Petrův 3:7.
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C02 Je ohlášen příchod předchůdce Mesiáše.
D02 Úřad Mesiáše jako Proroka.
E23 Mesiáš obrátí svůj lid na víru.

MALACHIÁŠ 4:5 Aj, já pošli vám Eliáše 
proroka, prvé nežli přijde den 
Hospodinův veliký a hrozný,

6 Aby obrátil srdce otců k synům, a srdce 
synů k otcům jejich, abych přijda, 
neranil země prokletím.

MATOUŠ 11:13 Nebo všickni Proroci i 
Zákon až do Jana prorokovali.

14 A chcete-li přijmouti: Onť jest Eliáš, kterýž 
přijíti měl.

MATOUŠ 17:11 A Ježíš odpovídaje, řekl jim: 
Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky 
věci.

12 Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, avšak 
nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. 
Takť i Syn člověka trpěti bude od nich.

13 Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o 
Janovi Křtiteli.

LUKÁŠ 1:16 A mnohé z synů Izraelských 
obrátí ku Pánu Bohu jejich.

17 Neboť, on předejde před obličejem jeho v 
duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce 
otců k synům, a nevěřící k opatrnosti 
spravedlivých, aby tak připravil Pánu lid 
hotový.

JAN 1:14 A Slovo to tělo učiněno jest, a 
přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) 
plné milosti a pravdy.

15 Jan svědectví vydával o něm, a volal, řka: 
Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně 
přišed, předšel mne; nebo přednější jest 

nežli já.
16 A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to 

milost za milost.
17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, ale 

milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se 
jest.

SKUTKY APOŠTOLŮ 3:22 Mojžíš 
zajisté otcům řekl, že Proroka vám vzbudí 
Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, jehož 
poslouchati budete ve všem, cožkoli bude 
mluviti vám.

23 A staneť se, že každá duše, kteráž by 
neposlouchala toho Proroka, vyhlazena 
bude z lidu mého.

ZJEVENÍ JANOVO 1:16 A měl v pravé ruce 
své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou 
stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, 
když jasně svítí.

Viz také: #5; Izaiáš 40:3; Malachiáš 3:1; Matouš 13:14-26; 
Matouš 23:35-38; Matouš 24:27-30; Matouš 27:47-49; Marek 

9:11-13; Lukáš 1:76; Lukáš 7:26-28; Lukáš 19:41-44; Lukáš 21:22-
27; Jan 1:21,25.
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Citace a odkazy na Tanach v Evangeliu a 
Skutcích

MATOUŠ
1:23 Izaiáš 7:14
2:6 Micheáš 5:1
2:15 Hozeáš 11:1
2:18 Jeremiáš 31:15
2:23 4. Mojžišova 6:13; Žalmy 69:9,10;
 Izaiáš 53:2
3:3 Izaiáš 40:3
4:4 5. Mojžišova 8:3
4:6 Žalmy 91:11,12
4:10 5. Mojžišova 6:13,14;  
 5. Mojžišova 10:20
4:15,16 Izaiáš 9:1,2
4:7 5. Mojžišova 6:16
5:3 Izaiáš 57:15
5:4 Izaiáš 61:2,3
5:5 Izaiáš 29:19; Izaiáš 61:1
5:6 Izaiáš 41:17; Izaiáš 49:10; 
 Izaiáš 55:1-3
5:7 Žalmy 112:4; Micheáš 6:8
5:8 Žalmy 73:1; Príslovia 22:11; 
 Ezechiel  36:25
5:11 Izaiáš 66:5
5:12 Izaiáš 3:10
5:13 3. Mojžišova 2:13; Jób 6:6; 
5:14 Príslovia 4:18
5:15 2. Mojžišova 25:37
5:16 Izaiáš 60:1-3; Izaiáš 61:3
5:17 Žalmy 40:7-9; Izaiáš 42:21
5:18     Izaiáš 40:8; Izaiáš 51:6; Žalmy 119:89
5:19    5. Mojžišova 12:32;  
 5. Mojžišova 27:26; Daniel 12:3
5:21 1. Mojžišova 9:5,6; 2. Mojžišova 20:13;
 5. Mojžišova 5:17
5:23-24   5. Mojžišova 16:16,17; 
 Izaiáš 1:10-17
5:25 Príslovia 25:8

MATOUŠ
5:27 2. Mojžišova 20:14; 5. Mojžišova 5:18
5:31 5. Mojžišova 24:1
5:33 3. Mojžišova 19:12; 4. Mojžišova 30:2
5:34,35 Hozeáš 4:15; Zachariáš 5:3
5:38 2. Mojžišova 21:24
5:42 5. Mojžišova 15:7-14
5:43 3. Mojžišova 19:18; Žalmy 139:21
5:44 2. Mojžišova 23:45
5:48 3. Mojžišova 19:2; 3. Mojžišova 20:26
6:2 Žalmy 37:21; Príslovia 20:6
6:4 Izaiáš 58:10-12
6:5,6 2. Královská 4:33; Daniel 6:10
6:7 Kazatel 5:2
6:8 Žalmy 38:10
6:9 Izaiáš 63:16; Izaiáš 64:8
6:10 Daniel 2:44; Daniel 7:27
6:11 2. Mojžišova 16:16-35
6:12 2. Mojžišova 34:7; Izaiáš 1:18
6:13 5. Mojžišova 8:2
6:16 Izaiáš 58:3-5
6:17 Kazatel 9:8; Daniel 10:3
6:19 Žalmy 62:11; Kazatel 5:10-14
6:24 2. Mojžišova 20:39
6:25 Žalmy 55:23
6:26 1. Mojžišova 1:29-30
6:31 3. Mojžišova 25:20-22; Žalmy 55:23
6:33 1. Královská 3:11-13; Príslovia 3:9,10
6:34 2. Mojžišova 16:18-20; Plaè 3:23
7:3 2. Samuelova 12:5; Žalmy 50:16-21
7:7 Izaiáš 55:6,7; Jeremiáš 29:12,13
7:11 1. Mojžišova 8:5; Žalmy 103:11-13
7:12 Ámos 5:14,15; Zachariáš 8:16,17
7:14 Izaiáš 35:8
7:15 5. Mojžišova 13:1-3
7:17 Žalmy 92:14,15
7:18 Jeremiáš 17:8
7:19 Ezechiel 15:2-7
7:21 Izaiáš 29:13; Hozeáš 8:2,3
7:23 Žalmy 6:9
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MATOUŠ
7:26,27 Ezechiel 13:10-16
7:29 5. Mojžišova 18:18,19
8:17 Izaiáš 53:4
9:13 Príslovia 21:3; Hozeáš 6:6;
 Micheáš 6:6-8
10:35,36 1. Mojžišova 3:15; Jeremiáš 12:6
10:37 5. Mojžišova 33:9
10:41 1. Mojžišova 20:7
11:5         Izaiáš 29:18; Izaiáš 35:4-6; 
 Izaiáš 42:6-7
11:10 Malachiáš 3:1
11:14 Malachiáš 4:5
11:23 Izaiáš 14:13,15
11:24 Plaè 4:6
11:25 Žalmy 8:3; Jeremiáš 1:5-8
11:26 Izaiáš 45:10
11:28       Izaiáš 11:10; Izaiáš 55:1-3; 
 Jeremiáš 6:16
11:29 Izaiáš 42:1-4; Zachariáš 9:9; 
 Jeremiáš 6:16
12:1 5. Mojžišova 23:25
12:2 2. Mojžišova 23:12; 
 4. Mojžišova 15:32-36
12:3 1. Samuelova 21:3-6
12:4 2. Mojžišova 25:30; 2. Mojžišova 29:33;
 3. Mojžišova 24:8-9
12:5 4. Mojžišova 28:19,20; Nehemiáš 13:17
12:6 Malachiáš 3:1
12:7        Izaiáš 1:11-17; Hozeáš 6:6; 
 Micheáš 6:6-8
12:11 2. Mojžišova 23:4,5
12:17,21 Izaiáš 11:2,10; Izaiáš 42:14; 
 Izaiáš 49:6
12:35 Žalmy 37:30,31
12:36 Kazatel 12:14
12:37 Príslovia 13:3
12:40 Jonáš 1:17
12:41,42 1. Královská 10:110
13:3 Ezechiel 17:2; Ezechiel 24:3

MATOUŠ
13:11 Žalmy 25:8,9,14; Izaiáš 29:10
13:13 Izaiáš 44:15; Ezechiel 12:2
13:14,15 Izaiáš 6:9,10; Izaiáš 29:10,12
13:35 Žalmy 78:2
13:43 Daniel 12:3
15:4 2. Mojžišova 20:12; 3. Mojžišova 20:9; 
 5. Mojžišova 5:16
15:8 Izaiáš 29:3
15:13 Žalmy 92:14; Izaiáš 60:21
15:14 Izaiáš 9:16
15:18 Príslovia 10:32
15:19 1. Mojžišova 6:5; Jeremiáš 17:9
16:4 Jonáš 1:17
16:27 Žalmy 62:13; Daniel 7:10
17:11 Malachiáš 4:5,6
18:10 Žalmy 34:8; Žalmy 91:11; 
 Zachariáš 13:7
18:14 Izaiáš 40:11; Zachariáš 13:7
18:15 3. Mojžišova 19:17
18:16 5. Mojžišova 19:15
18:22 Izaiáš 55:7
19:4 1. Mojžišova 1:27
19:5,6 1. Mojžišova 2:24
19:7 5. Mojžišova 24:1
19:9 Jeremiáš 3:1
19:18 2. Mojžišova 20:12-17; 
 5. Mojžišova 5:16-21
19:19 3. Mojžišova 19:3
19:23 5. Mojžišova 8:10-18
19:26 Jeremiáš 32:27; Zachariáš 8:6
19:28 Izaiáš 66:22; Daniel 7:22
21:4,5 Zachariáš 9:9
21:9 Žalmy 118:26
21:12 Malachiáš 3:1,2
21:13 Izaiáš 56:7
21:16 Žalmy 8:4
21:42 Žalmy 118:22,23
21:43 2. Mojžišova 32:10; Izaiáš 26:2; 
 Izaiáš 55:5

ODKAZY NA TANACH (STARÝ ZÁKON)



367

MATOUŠ
21:44 Izaiáš 8:14; Zachariáš 12:3
22:32 2. Mojžišova 3:6
22:37 5. Mojžišova 6:5; 
 5. Mojžišova 10:12;  
 5. Mojžišova 30:6
22:39 3. Mojžišova 19:18
22:44 Žalmy 110:1
23:12 Príslovia 29:23; Izaiáš 57:15
23:35 1. Mojžišova 4:28; 2. Kronická 24:20-22
23:38 Jeremiáš 22:5
23:39 Žalmy 118:26
24:15 Daniel 9:27
24:21 Daniel 12:1
24:29 Izaiáš 13:10; Ezechiel 32:7,8; Joel 2:31
24:30 Daniel 7:10,13; Zachariáš 12:10
24:31 Izaiáš 11:12; Izaiáš 27:13
24:35 Žalmy 102:27; Izaiáš 51:6
25:31 Daniel 7:13,14
25:32 Ezechiel 34:17-22
25:35 1. Mojžišova 18:2-8; Príslovia 25:21
25:36 Jób 31:19,20
25:46 Daniel 12:2
26:15 Zachariáš 11:12,13
26:23 Žalmy 41:10
26:31 Zachariáš 13:7
26:52 1. Mojžišova 9:6
26:54 Žalmy 22:1-32; Izaiáš 53:1-12
26:56 Zachariáš 13:7
26:64 Žalmy 110:1; Daniel 7:13
27:910 Zachariáš 11:12,13
27:35 Žalmy 22:19
28:18 Žalmy 2:6-9; Žalmy 8:7; Daniel 7:14

MAREK
1:11 Žalmy 2:7; Izaiáš 42:1
1:2,3 Izaiáš 40:3; Malachiáš 3:1
1:15 Daniel 2:44
1:17 Ezechiel 47:10
1:24 Žalmy 89:19,20

MATOUŠ
2:25 1. Samuelova 21:3-6
2:26 3. Mojžišova 24:9
2:27 2. Mojžišova 31:14; 
 5. Mojžišova 5:12-15
4:2 Žalmy 78:2
4:3-9 Izaiáš 55:10,11
4:12 Izaiáš 6:9,10
4:22 Žalmy 78:2-4; Žalmy 90:9,10
4:27 Kazatel 8:17
4:29 Joel 3:13
4:30,32 Ezechiel 31:5,6; Daniel 4:10-12
4:39 Žalmy 107:29; Žalmy 93:4
6:34 Jeremiáš 50:6; Zachariáš 10:2
6:45,52 Žalmy 107:2332
7:6    Izaiáš 29:13; Ezechiel 33:31
7:10 2. Mojžišova 20:12; 5. Mojžišova 5:16
7:21-23 1. Mojžišova 6:5; Žalmy 14:1,3
7:24 Izaiáš 42:2
8:18 Žalmy 115:5-7; Jeremiáš 5:21
8:31 Hozeáš 6:2; Jonáš 1:17
8:37 Žalmy 49:8,9
9:2 Izaiáš 33:17
9:3 Daniel 7:9
9:7 Daniel 7:13
9:11 Malachiáš 3:1; Malachiáš 4:5
9:12 Žalmy 22:1-32; Izaiáš 40:3-5; 
 Izaiáš 53:1-12
9:13 Malachiáš 4:5,6 
9:44-4 8 Izaiáš 66:24
9:49 3. Mojžišova 2:13
10:6 1. Mojžišova 1:27; 1. Mojžišova 5:2
10:7,8 1. Mojžišova 2:24
10:18 1. Samuelova 2:12; Žalmy 86:5
10:19 2. Mojžišova 20:1217; 
 5. Mojžišova 5:1620
10:34 Žalmy 16:10; Žalmy 22:7-9,14
10:34 Izaiáš 53:10; Hozeáš 6:2
10:44 Izaiáš 53:10-12; Daniel 9:24,26
11:7 Zachariáš 9:9
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MAREK
11:9 Žalmy 118:26
11:10 Ezechiel 34:24; Ezechiel 37:24
11:17 Izaiáš 56:7; Jeremiáš 7:11
12:10,11 Žalmy 118:22,23
12:19 1. Mojžišova 38:8; 
 5. Mojžišova 25:5-10
12:26 2. Mojžišova 3:6,16
12:29,30 5. Mojžišova 6:4,5;  
 5. Mojžišova 10:12;
 3. Mojžišova 19:18
12:36 Žalmy 110:1
13:8 Haggeus 2:22; Zachariáš 14:13
13:14 Daniel 11:31; Daniel 12:11
13:19 Daniel 9:12; Daniel 12:1
13:24,25 Izaiáš 13:10; Izaiáš 24:20-23; Joel 2:31
13:26 Daniel 7:13-14 
13:27 5. Mojžišova 30:4; Daniel 7:13
13:31 Žalmy 102:26-28; Izaiáš 40:8; 
 Izaiáš 51:6
14:18 Žalmy 41:10
14:21 Izaiáš 53:1-12; Daniel 9:26
14:27 Zachariáš 13:7
14:50 Žalmy 38:12; Žalmy 88:9; Izaiáš 63:3
14:62 Žalmy 110: 1; Daniel 7:13
14:65 Izaiáš 50:6; Micheáš 4:14
15:24 Žalmy 22:19
15:28 Izaiáš 53:12
15:29 Žalmy 22:8,9; Žalmy 109:25;  
 Plaè 1:12
15:34 Žalmy 22:2
15:36 Žalmy 69:22

LUKÁŠ
1:17 Malachiáš 4:5,6
1:48 Žalmy 113:7,8; Žalmy 136:23;
 Malachiáš 3:12
1:50 1. Mojžišova 17:7; Žalmy 103:17
1:51 Žalmy 98:1; Izaiáš 21:10
1:52 Žalmy 107:40,41; Ámos 9:11

LUKÁŠ
1:53 Žalmy 107:9
1:54 Žalmy 98:3 
1:55 1. Mojžišova 12:3; 1. Mojžišova 22:18; 
 1. Mojžišova 28:14
1:69 1. Samuelova 2:10; Žalmy 132:17,18; 
 Ezechiel 29:21
1:70 1. Mojžišova 3:15; 
 5. Mojžišova 18:15-19; 
 Daniel 9:24-27
1:71 5. Mojžišova 33:29; Žalmy 106:10;
 Izaiáš 14:1-3
1:72  1. Mojžišova 12:3; 1. Mojžišova 28:14; 
 Žalmy 98:3
1:73 1. Mojžišova 22:16,17
1:74 Sofoniáš 3:15; Zachariáš 9:8-10
1:75 Jeremiáš 31:33,34
1:76 Malachiáš 3:1; Malachiáš 4:5
1:78 4. Mojžišova 24:17; Malachiáš 4:2
1:79 Izaiáš 9:1; Izaiáš 60:1-3
2:21 1. Mojžišova 17:12; 3. Mojžišova 12:3
2:23 2. Mojžišova 13:2,12,15
2:24 3. Mojžišova 12:6-8
2:31 Žalmy 96:13; Žalmy 98:2,3
2:32 Izaiáš 49:6
2:34 Izaiáš 8:14,15
3:46 Izaiáš 40:35
4:4          5. Mojžišova 8:3
4:8        5. Mojžišova 6:13;  
 5. Mojžišova 10:20; 
 Žalmy 83:18
4:10,11     Žalmy 91:11,12
4:12     5. Mojžišova 6:16
4:1719 Izaiáš 61:1,2
4:2526 1. Královská 17:116
4:27 2. Královská 5:1-14
5:14 3. Mojžišova 13:2
5:21 2. Mojžišova 34:7; 3. Mojžišova 24:16
6:2 2. Mojžišova 31:15; 2. Mojžišova 35:2
6:3,4 3. Mojžišova 24:5-9; 
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LUKÁŠ
 1. Samuelova 21:3-6
6:21 Žalmy 126:5,6; Izaiáš 55:1,2
7:21-22 Žalmy 146:8; Izaiáš 28:18,19
7:27 Jeremiáš 4:3; Malachiáš 4:5
8:21 5. Mojžišova 29:4; Žalmy 25:14
9:16,17 2. Královská 4:42-44
9:54 2. Královská 1:10-14
9:61,62 1. Královská 19:1922
10:42 Žalmy 27:4; Žalmy 62:13
11:31,32 1. Královská 10:1,2; 2. Kronická 9:1; 
 Izaiáš 9:5,6
13:14 2. Mojžišova 20:9; 2. Mojžišova 23:12; 
 3. Mojžišova 23:3
14:11 Izaiáš 57:15
14:16 Izaiáš 25:6
15:11,32 5. Mojžišova 21:1521
16:8 Žalmy 27:4; Žalmy 49:11-20
17:25 Izaiáš 53:3
17:26,27 1. Mojžišova 7:7-23
17:28 1. Mojžišova 19:4-15
17:29 1. Mojžišova 19:16-25
17:32 1. Mojžišova 19:26
18:7      Žalmy 55:18; Žalmy 86:3; 
 Jeremiáš 20:11-13
18:11 Jeremiáš 2:35
18:19 Jób 14:4
18:20 2. Mojžišova 20:12-17
18:22 Žalmy 27:4
18:31 Žalmy 22:1-32; Žalmy 69:1-37; 
 Izaiáš 53:1-12
18:32 Izaiáš 50:6; Izaiáš 52:14; Izaiáš 53:3
18:33 Žalmy 71:20; Hozeáš 6:2 
19:38 Zachariáš 9:9
19:41 Jeremiáš 17:16; Hozeáš 11:8
19:42 5. Mojžišova 5:29; Izaiáš 6:9,10;
 Izaiáš 29:10-14
19:43 5. Mojžišova 28:49-58; 
 Daniel 9:26,27
19:44 Izaiáš 29:3; Jeremiáš 6:6; Daniel 9:24;

LUKÁŠ
 Micheáš 3:12
20:17 Žalmy 118:22
20:18 Izaiáš 8:14,15
20:42,43 Žalmy 2:1-9; Žalmy 110:1
20:44 Žalmy 2:7; Žalmy 89:28; Žalmy 110:1
21:6 Izaiáš 64:10,11; Micheáš 3:12;  
 Zachariáš 14:2
21:10 Zachariáš 14:2,3,13
21:20 Daniel 9:27
21:22 Kazatel 9:12; Daniel 9:26,27
21:25 Izaiáš 13:10,13; Ezechiel 32:7,8;
 Joel 2:30,31
21:26 5. Mojžišova 28:32-34,65-67
21:27 Daniel 7:13
21:33 Žalmy 102:27; Izaiáš 51:6
21:34,35 Izaiáš 24:17
22:2 Žalmy 2:1-5
22:3 Žalmy 41:10; Žalmy 55:13-15
22:21 Žalmy 41:10
22:22 Žalmy 22:1-32; Žalmy 55:13-16; 
 Žalmy 109:6-8
22:30 Žalmy 49:15
22:37 Izaiáš 53:12
22:63 Izaiáš 50:6; Micheáš 4:14
22:69 Žalmy 110:1; Daniel 7:14
23:30 Jeremiáš 2:19; Hozeáš 10:8
23:34 Žalmy 22:19
23:36 Žalmy 69:22
23:46 Žalmy 31:6
23:53 Izaiáš 53:9
24:36 3. Mojžišova 16:28
24:46,47 1. Mojžišova 49:10; 4. Mojžišova 21:6-9;
 5. Mojžišova 18:15;
24:46,47 Žalmy 22:1-32; Izaiáš 53:1-12;
 Micheáš 5:1-3;

JAN
1:1 1. Mojžišova 1:1; Príslovia 8:22-31
1:3 Izaiáš 45:12,18
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JAN
1:10 1. Mojžišova 11:6-7
1:14 Žalmy 45:3; Izaiáš 7:14; Izaiáš 60:1,2
1:15 Príslovia 8:22; Izaiáš 9:5
1:18 2. Mojžišova 33:2023; Józua 5:13-15;
 Príslovia 8:30
1:19 3. Mojžišova 16:21,22; Izaiáš 53:11
1:23 Izaiáš 40:3
1:45 5. Mojžišova 18:1518; Izaiáš 4:2;
 Micheáš 5:1; Zachariáš 6:12
1:51 Daniel 7:9-14
2:17 Žalmy 69:10
3:14 4. Mojžišova 21:9
3:17 Izaiáš 53:10-12
3:35 Príslovia 8:30; Izaiáš 42:1
3:36 Žalmy 2:12; Habakuk 2;4
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