PRACOVNÍ LIST K 79. LEKCI (Kniha Izajáš)
Úkol 1: Zařaď knihu Izajáš do správné skupiny knih Bible (zakroužkuj).
KNIHY HISTORICKÉ

KNIHY BÁSNICKÉ (SPISY) KNIHY PROROCKÉ

KNIHY ZÁKONA

Úkol 2: Napiš, kdo je pravděpodobně autorem knihy Izajáš, kolik kapitol kniha má a za vlády
jakých králů byla vyřčena proroctví v knize Izajáš.
Autor:

Králové:
U_ _ _ _ _

J _ _ _ _

A _ _ _

CH _ _ _ _ _ _ _

Počet kapitol:

Úkol 3: Sestav správně biblický verš, který ukazuje na Boží vlastnost k člověku (na to, že Bůh je
milostivý). Jednotlivé části jsou odděleny čárkou. Nápověda (Izajáš 1,18).
Pojďte / spolu / I kdyby / projednejme to, / jako sníh / jako purpur, / jako vlna. / praví Hospodin
jako šarlat, / vaše hříchy byly / zbělají, / i kdyby byly / rudé / budou bílé

Úkol 4: Spoj správně dva sloupce – o čem je kniha Izajáš

1. - 5. kapitola

HISTORICKÝ VSUVKA O KRÁLI CHIZKIJÁŠOVI A ASYŘANECH

6. - 12. kapitola

POSELSTVÍ O BOŽÍM POTĚŠENÍ A NOVÉ NADĚJI

13. - 23. kapitola

PROROCTVÍ PROTI JUDSKU, KRITIKA NÁBOŽENSTVÍ

24. - 35. kapitola

O POVOLÁNÍ PROROKA A ZASLÍBENÍ MESIÁŠE

36. - 39. kapitola

VIDĚNÍ O POSLEDNÍCH ČASE A BOŽÍM VÍTĚZSTVÍ

40. - 66. kapitola

PROROCTVÍ PROTI OKOLNÍM BEZBOŽNÝM NÁRODŮM

Úkol 5: Vylušti verš z knihy Izajáš, který hovoří o tom, jaký vztah chce mít Bůh s lidem izraelským, ale i
s tebou.

jobeN ,es ťydžv áj mesj s ,uobet ježílhzoren es ,ěviltsokzú áj mesj jůvt .hůB
mádoD it ,uhavdo ícomop it ,udub udub ět tarípdop ícivarp évs .itsonldevarps

Úkol 6: Nakresli 4 výjevy z proroctví Izajášovy knihy, které jsou popsány v následujících 4 textech.
Izajáš 9,1.5: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké
světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří
světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti,
Vládce pokoje.“

Izajáš 43,1-2: „Nyní toto praví Hospodin, tvůj
stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem
tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes
řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.“

Izajáš 25,8-9: „Panovník Hospodin provždy odstraní
smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého
lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den
se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali
naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme
skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás
spasil.“

Izajáš 65,25: „Vlk a beránek se budou spolu pást, lev
jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude
prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé
mé svaté hoře, praví Hospodin.“

