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HLE, MŮJ SLUŽEBNÍK (IZ 52,13-53,12) 
Svou krví jsi vykoupil lidi ze všech národů, jazyků a ras 

 

Text, který máme před sebou, popisuje velikost Hospodinova služebníka i 

hloubku jeho poníženosti a utrpení, dále popisuje dokonalost a nádheru 

jeho díla i jeho rozsah. 
 

5213„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. 14Jak mnozí 
ztrnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho 
vzhled takový, že nebyl podoben lidem. 15Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním 

si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem 
neslyšeli.“ 

1Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 2Vyrostl před ním jako proutek, 
jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak 

nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 3Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, 
zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho 
nevážili. 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, 
že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 5Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro 
naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme 

bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás 
všech. 7Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce 
před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 8Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na 

jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. 9Byl mu dán 
hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo 

lsti. 
10Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří 

potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 11Zbaven svého trápení spatří 
světlo, nasytí se dny. „Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; 
jejich nepravosti on na sebe vezme. 12Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude 

dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích 
mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. 

 

Otázky ke kázání:  

1. O kom prorokovali všichni proroci od stvoření světa? 

2. Co bylo hlavním dílem Božím od počátku světa (k čemu vše směřovalo)? 

3. Jak bylo toto dílo dokonáno? 

 
 



 

 

I. HÁDANKA: VYVÝŠENÍ I PONÍŽENÍ (IZ 52,13-15) 

 Kdo je Hospodinův služebník? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mk 8,31; Lk 24,46; Sk 3,18; Sk 17,3; Žd 10,5;  
 

II. ZJEVENÍ: MESIÁŠ BUDE TRPĚT (IZ 53,1-9) 

 Proč musí Mesiáš trpět? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 5,8-9; J 19,41-42;  



 

 

 

III. ŘEŠENÍ: VYVÝŠENÍ SKRZE ZKRUŠENÍ (IZ 53,10-12) 

 Jak překoná Mesiáš všechno utrpení? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2K 5,19; J 6,38-40; Zj 5,9-10; J 17,22; Ef 1,3-4 

  

 

 
   SOUSOŠÍ, OKOLÍ, SMĚS, YZOP, 

TRÁVKA, PAPÍRNA, ŠTĚP, TOASTY, 

ZERA, HLÍZA, OKÁČ, UTKÁNÍ, AKTY, 

JARO, CHUTĚ, SYNOVÉ, AMUR, 

DRAHOUŠEK, NÁVĚS, SMLOUVY, 

OHOZ, ÚTĚKY, KAVÁRNA, SLÁMA, 

PAPÁ, OHAVNOST, ŠPUNT, PODPIS, 

ŠTUMPA, OKNA, SACHARÓZA, 

PACHT, PLUK, PRASKOT, TROPIN, 

VÍNA, RENTA, SAMOPALY, OKRY, 

BLUDY 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 1,16-17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení J. 

Kernal, památka P. Petrecký, chvály B. Šedivá.  

Velikonoční pondělí (22. dubna) společný výlet (11 km). Sraz je v 10:00 

hodin ve Mšenu, parkoviště u koupaliště, ulice Cinibulkova.  
 

 

 

 

Srí Lanka: Srocený dav narušil průběh bohoslužeb 

Zatímco se pastor a další členové společenství Christian Family Church 

(Křesťanská rodina) 24. února připravovali na zahájení nedělní bohoslužby, do 

budovy násilím proniklo přibližně 200 lidí, vedených buddhistickými mnichy. 

Vetřelci se dožadovali okamžitého ukončení bohoslužby; jeden mnich křesťanům 

dokonce vyhrožoval zabitím. Aby dokázali, že to myslí vážně, rozbili několik židlí a 

také poškodili střechu. Při odchodu ještě jednu ženu vyvlekli na ulici a zmlátili. 

Nakonec na místo dorazili policisté, kteří pastora a napadenou ženu odvezli na 

stanici. 

Na stanici se setkali s mnichy, kteří již s policisty sepisovali stížnost na 

„narušování klidu“, kterého se podle nich měl dopustit pastor. Stížnosti podali také 

pastor a napadená žena, která byla následně přijata do nemocnice k ošetření. 

K podobným incidentům na Srí Lance dochází zcela běžně. Mnozí lidé považují 

buddhismus za součást národní kultury. 

 

 

 
 

Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl 

obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, 

národů a ras. 

Zjevení 5,9 


