
46  lekce číslo 7

Týden od 11. do 17. února Věrní Bohu

7

Věrní Bohu
Texty na tento týden

Lv 27,30–34; Neh 9,2.3; Mal 3,8; L 11,42; Žd 12,2 

Základní verš

„Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci 

a s vytrvalostí přinášejí úrodu.“ (L 8,15)

Co je to poctivost, čestnost a jak se projevuje? Poctivost je často považována za obtížně uchopitelnou 
a bývá relativizována. Většina lidí se občas zachová nepoctivě, ale pokud škoda není příliš velká, je to pro 
okolí přijatelné. Někteří také zastávají názor, že určité okolnosti nepoctivost dokonce omlouvají.

Pravda a poctivost patří k sobě. My toužíme po pravdě, ale nenarodili jsme se s přirozeným sklonem 
k poctivosti. Je však třeba si ji osvojit, protože je základem morálky věrného správce.

Čestnost nám přináší mnoho dobrého. Nemusíme se například obávat, že nás nachytají při lži, kterou 
bychom se pak snažili zamluvit. Je to hodnotná vlastnost, která se projeví především v pokušení.

Tento týden se budeme zabývat věrností v dávání desátků. Zamyslíme se nad tím, jak důležité je pro 
věřícího člověka být poctivým a věrným i v této oblasti.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem 

duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem 

životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Věrní Bohu  Neděle 11. února

Jde o věrnost
Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. 

(Lv 27,30)

Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: „Jak tě okrádáme?“ Na desátcích a na obě-

tech pozdvihování. (Mal 3,8)

Osobní studium
Proč oba úvodní verše zdůrazňují věrné dávání desátků, a ne naši štědrost či velkorysost?

Většině lidí vadí nepoctivé chování, se kterým se kolem sebe setkávají. Špatné vlastnosti se nám nelíbí 
především na druhých, zatímco všimnout si nepěkné vlastnosti na sobě není vůbec jednoduché. I když 
si ji přiznáme, máme sklon své jednání ospravedlňovat a zlehčovat. Není to přece tak špatné, je to jen 
maličkost. Tím oklameme možná sami sebe, ale Boha určitě ne.

„Nečestnost vidíme ve všech sociálních vrstvách. Mnozí, kteří hlásají, že věří pravdě, jsou vlažní a ne-
čestnost je následkem tohoto stavu. Nejsou napojeni na Krista a klamou sami sebe.“ (4T 310)

Bůh ví, jak snadno sklouzneme k nepoctivému chování, zvláště pokud jde o náš majetek. Nařízení 
o desátcích bylo proto zamýšleno jako mocná zbraň proti pokušení nepoctivosti a sobectví v materiál-
ních věcech.

 „Není to výzva k projevům vděčnosti nebo štědrosti. Je to jednoduše otázka poctivosti. Desátek je 
jeho a on nás vybízí, abychom mu vrátili to, co mu patří. … Jestliže je poctivost základním principem naší 
každodenní běžné práce a podnikání, není daleko důležitější ve vztahu k Bohu? Tento princip je základem 
všech ostatních.“ (Ed 138.138; VYCH 83)

Aplikace
Přináší ti placení desátků něco hodnotného? Co tě motivuje dávat desátky? Jak ti placení desátků pomá-
há uvědomit si, že jsi jen správcem toho, co ti Bůh svěřil?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění



48  lekce číslo 7

Pondělí 12. února  Věrní Bohu

Růst víry
Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, ne-

dbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. (Žd 12,2; B21)

Osobní studium
Život správců, které Bůh povolal, je především životem vztahu důvěry (víry) k jejich Pánu a Stvořiteli. Jak 
můžeme tuto víru získat? Můžeme se nějak ujistit, že ji neztratíme? 

Víra v Boha a jeho vedení není chvilkovou záležitostí. Pokud ji vyznáme jen jednou za čas, nedokáže-
me tím, že jsme opravdu oddanými a věrnými křesťany, kteří prožívají milost vykoupení.

Žasneme nad vírou, kterou prokázal Abraham s Izákem na hoře Mórija (Gn 22). Abraham se tak ale 
nezachoval jen na základě chvilkového popudu. Žil totiž již předtím věrným a poslušným životem, bě-
hem něhož ho Bůh připravoval na tuto chvíli zkoušky. Ani Abraham nebyl vždy dokonalý a v některých 
situacích neobstál. Ve chvíli, kdy měl obětovat svého syna, byl však již připraven a pevná víra ho provázela 
po zbytek jeho života.

Víra Bohem povolaného správce není jednorázovou záležitostí. Buď se časem stane silnější a hlubší, 
nebo slabší a mělčí. Záleží na tom, zda správce svou vírou skutečně žije.

Správci mají jen jeden zdroj, z něhož čerpají sílu. Je jím Ježíš, „původce a završitel“ naší víry (Žd 12,2; B21). 
Slovo „završitel“ (B21) nebo „dokonavatel“ (ČSP) je v Novém zákoně použito pouze na tomto místě a zna-
mená také „ten, kdo zdokonaluje“. Ježíš totiž chce, aby naše víra dospěla (Žd 6,1.2). Víra proto nemá být 
„mrtvá“, ale má se projevovat v životě, růst, sílit a dozrávat.

Aplikace
Jak se vyvíjí tvá víra v průběhu života? Roste a dozrává?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“2A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“3Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl.4Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo,5řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“6Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu.7Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“8Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál .9Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví.10I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka .11Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“12A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“13Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.14Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“15Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé:16„Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna,17jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel18a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“19Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil.20Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno: „Hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny:21prvorozeného Úsa a jeho bratra Búza, též Kemúela, otce Aramova,22Keseda a Chazóa, Pildáše, Jidláfa a Betúela.23Betúel pak zplodil Rebeku.“ Těch osm porodila Milka Abrahamovu bratru Náchorovi.24Jeho ženina jménem Reúma také porodila, a to Tabecha a Gachama, Tachaše a Maaku.

-jcHB
Zvýraznění
upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu.

-jcHB
Zvýraznění
1Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha,2k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu.
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Věrní Bohu  Úterý 13. února

Praktický projev víry
Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale 

nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. 

(L 11,42)

Osobní studium
Co Ježíš vyčítá farizeům? Proč zdůrazňuje, že dávání desátků je důležité?

Včera jsme zmínili, že víra je dynamický proces a v ideálním případě během doby roste a dozrává. 
Jedním z prostředků, které Bůh k našemu růstu využívá, je odevzdávání desátků. Když tuto praxi správně 
chápeme, nezmění se v zákonictví. Jejich dáváním se nesnažíme zajistit si vstup do nebe. Mají přesně 
opačný účinek. Jsou viditelným osobním projevem naší víry.

Kdokoliv může tvrdit, že věří v Boha. Víme, že i démoni v něho věří (Jk 2,19). Když však vrátíme Bohu 
desetinu z toho, co vyděláme, přiznáváme se ke svému Vykupiteli a dáváme jasně najevo, že jsme na něm 
ve svém životě plně závislí.

Dávání desátků je projevem pokory a závislosti na Bohu. Věříme, že Kristus je náš Vykupitel. Víme, že 
jsme byli obdařeni duchovním požehnáním nebeských darů (Ef 1,3) a mnoho dalšího nám bylo zaslíbeno.

„Dávání desátků je Boží plán, krásný svou jednoduchostí. Pochází od Boha a s vírou a odvahou mohou 
být všichni lidé jeho součástí. Je jednoduchý a užitečný, a nemusíme se mnoho učit, abychom ho byli 
schopni plnit. Všichni mohou cítit, že jsou součástí vzácného díla spasení. Každý muž, žena a mladý člověk 
se mohou stát Božími pokladníky a pracovat na naplnění pokladny.“ (CS 73)

Aplikace
Prožil jsi požehnání, které plyne z odevzdávání desátků? Jak se to projevilo? Pomáhá dávání desátků 
růstu tvé víry?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.

-jcHB
Zvýraznění
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
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Středa 14. února  Věrní Bohu

Desátek – „svatý Hospodinu“
30„Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospo-

dinu. … 33Nebude se prohlížet, je-li dobrý či špatný, a nezamění se za jiný; jestliže jej pak přece 

zamění, bude ten i onen svatý. Nesmí být vyplacen.“ 34Toto jsou příkazy, které vydal Hospodin 

Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sínaji. (Lv 27,30.33.34)

Osobní studium
Co se dozvídáme o desátku z Lv   27,30? Jak můžeme Bohu dát, co mu už vlastně patří? Proč Izraelci neměli 
váhat, zda Bohu odevzdají kvalitnější, anebo méně kvalitní zvířata a úrodu?

„Desátek patří Bohu, a proto je svatý. Nestane se svatým prostřednictvím slibu nebo nějakého zasvě-
cujícího úkonu. Je svatý svou podstatou, patří Pánu. Nikdo kromě Boha na něj nemá právo. Nikdo ho ne-
může zasvětit Bohu, protože nikdy nebyl součástí jeho majetku.“ (Ángel Manuel Rodriguez, Stewardship 
Roots, Silver Spring, Md.: Stewardship Ministries Department, 1994, str. 52)

Bůh určil, že je desátek svatý. Má na to právo. My ho posvětit nemůžeme. Jako správci jej jen vracíme 
tomu, komu patří. Sám Bůh určil jeho účel. Když desátek použijeme jinak, jednáme nepoctivě. Odevzdání 
svatého desátku Bohu se nemá zanedbávat.

Desátek je svatý, stejně jako sobota. „Svatý“ znamená „oddělený, zasvěcený Bohu“. Sobota a desátek 
mají společný účel. Sedmý den je oddělený – svatý. Také desátek je oddělený jako svaté Boží vlastnictví. 
Bůh posvětil sedmý den a určil tím čas vyhrazený pro náboženské uctívání. Toto platí dnes, stejně jako 
tehdy, když ho Stvořitel za svatý prohlásil.

„Stejným způsobem je i desátek z našeho příjmu ‚svatý Hospodinu‘. Nový zákon již toto znovu neopa-
kuje, stejně jako znovu neprohlašuje sobotu za svatý den. Platnost obou je dána a jejich hluboký duchov-
ní význam byl již vysvětlen. … Jako Boží lid věrně usilujeme o to, abychom Bohu věnovali čas, který si pro 
sebe vyhradil. Neměli bychom mu také předat tu část našich prostředků, na kterou má nárok?“ (CS 66)

Aplikace
Uvědomuješ si, že desetina tvých prostředků je svatá? Jak ti to pomáhá být věrným v odevzdávání de-
sátků?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Věrní Bohu  Čtvrtek 15. února

Obnova, reformace a desátky
2Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých 

otců. 3Povstávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za  den z  knihy Zákona Hospodina, svého 

Boha, a čtyřikrát se vyznávali a klaněli Hospodinu, svému Bohu. (Neh 9,2.3)
9Rozkázal jsem, aby komory vyčistili, a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary 

a kadidlo. 10Dozvěděl jsem se také, že levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli 

ke svým polím, levité i zpěváci konající službu. 11Měl jsem o to spor s představenstvem a ptal 

jsem se: „Proč je Boží dům opuštěn?“ Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místa. 12A vše-

chen Juda přinášel do skladů desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje. (Neh 13,9–12)

Osobní studium
Nehemjáš uvádí příklad, jak se projevila obnova, reformace a dávání desátků v životě izraelského národa. 
Jak Izraelci k tomuto kroku dospěli? Přečti si Nehemjáše 13. kapitolu. Co následovalo po Nehemjášově 
reformě národa? (Neh 13,12)

Je zajímavé, že v dějinách Izraele můžeme vidět několik okamžiků, kdy v Božím lidu docházelo k ná-
vratu k Hospodinu a k obnově vztahu s ním. Tyto silné momenty bývaly doprovázeny i obnovou praxe 
věrného odevzdávání desátků. Kromě období působení Nehemjáše můžeme připomenout i reformu krále 
Chizkijáše. Chizkijášova dlouhá vláda byla pro Judsko pravděpodobně vrcholným obdobím. Izrael od dob 
Davida a Šalomouna nezažil takovou míru Božího požehnání. V 2Pa 29. až 31. kapitole je záznam o Chizki-
jášově snaze obnovit a reformovat Judské království: „Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela 
jak to činil jeho otec David“ (2Pa 29,2). „Tak byla obnovena služba v Hospodinově domě“ (2Pa 29,35). Slavili 
Velikonoce (2Pa 30,5). „V Jeruzalémě byla veliká radost …“ (2Pa 30,26). Roztříštili posvátné sloupy, pokáceli 
posvátné kůly a pobořili posvátná návrší a oltáře (2Pa 31,1). Všechen lid obnovil svůj vztah k Bohu a zrefor-
moval své jednání. Vnějším projevem velké změny byla i hojnost desátků a darů (2Pa 31,4.5.12).

„Obnovení a reformace jsou dvě rozdílné věci. Obnovení znamená probuzení duchovního života, po-
sílení mysli a srdce a vzkříšení z duchovní smrti. Reformace znamená nové uspořádání a změnu myšlenek, 
teorie i zvyků.“ (ChS 42)

Obnovení, reformace a desátky na sebe přímo navazují. Když neodevzdáváme desátky, obnova 
a reformace jsou v našem životě přinejlepším vlažné. Někdy postáváme na hranici mezi dvěma světy, 
a přitom bychom měli usilovně pracovat na Boží straně. Obnova a reformace vyžadují závazek a jeho 
součástí jsou i desátky.

Obnova a reformace v církvi stále probíhá. Pokud chceme prožít oživení, potřebujeme hledat Boha 
(Ž 80,19) a „jednat jako dřív“ (Zj 2,5). Obnova se musí týkat všeho, co si necháme, a všeho, co vrátíme Bohu.

Rozhodující nejsou pouze skutky, ale také odhodlání a pocity, které ukazují naši motivaci. Výsledkem 
je silnější víra, ostřejší duchovní zrak a obnovená věrnost.

Aplikace
Souvisí dávání desátků se zdravým vztahem k Bohu? V jakých případech to není pravda? 

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David.

-jcHB
Zvýraznění
35A také zápalných obětí z tučných dílů obětí pokojných a úliteb k zápalné oběti bylo velmi mnoho. Tak byla obnovena služba v Hospodinově domě.

-jcHB
Zvýraznění
26V Jeruzalémě byla veliká radost, jaká v Jeruzalémě nebyla ode dnů izraelského krále Šalomouna, syna Davidova.

-jcHB
Zvýraznění
1Když to všechno skončilo, všechen Izrael, ti, kteří se sešli, vyšli do judských měst a roztříštili posvátné sloupy, pokáceli posvátné kůly a pobořili posvátná návrší a oltáře v celém Judsku a Benjamínsku i na území Efrajimově a Manasesově, a to dokonale. Pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého území.

-jcHB
Zvýraznění
4Také nařídil lidu, obyvatelům Jeruzaléma, aby dávali dary kněžím a lévijcům, aby byli v Hospodinově zákoně pevní.5Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli množství prvotin obilí, moštu, čerstvého oleje, medu i všeho, co se urodilo na poli. Též desátky ze všeho přinášeli v hojnosti.12a pak tam věrně vnášeli oběť pozdvihování, desátek i svaté dary. Nad nimi jako představený byl lévijec Kónanjáš a jeho bratr Šimeí byl jeho zástupce.

-jcHB
Zvýraznění
Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno.

-jcHB
Zvýraznění
Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

-jcHB
Zvýraznění
5Usnesli se, že dají v celém Izraeli, od Beer-šeby až do Danu, provolat, aby všichni přišli do Jeruzaléma slavit hod beránka Hospodinu, Bohu Izraele, neboť mnozí jej neslavili tak, jak bylo předepsáno.

-jcHB
Zvýraznění
1V onen den bylo lidu předčítáno z Knihy Mojžíšovy a našlo se v ní napsáno, že Amónec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění.2Nevyšli totiž synům Izraele vstříc s chlebem a vodou, ale najali proti nim Bileáma, aby jim zlořečil; náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání.3Když uslyšeli ten zákon, rozhodli se vyloučit z Izraele všechny přimíšence.4Někdy předtím kněz Eljašíb, určený za správce komor domu našeho Boha, spřízněný s Tóbijášem,5uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje, určené levitům, zpěvákům a vrátným, a obětní dávky pro kněze.6Když se to vše stalo, nebyl jsem v Jeruzalémě. V třicátém druhém roce vlády babylónského krále Artaxerxa jsem se totiž odebral ke králi. Po nějaké době jsem si vyžádal od krále propuštění .7Jak jsem přišel do Jeruzaléma, hned jsem porozuměl, jakého zla se dopustil Eljašíb kvůli Tóbijášovi tím, že pro něho uvolnil komoru v nádvořích Božího domu.8Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tóbijášova domu vyházet z komory ven.9Rozkázal jsem, aby komory vyčistili, a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary a kadidlo.10Dozvěděl jsem se také, že levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím, levité i zpěváci konající službu.11Měl jsem o to spor s představenstvem a ptal jsem se: „Proč je Boží dům opuštěn?“ Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místa.12A všechen Juda přinášel do skladů desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje.13Za skladníky jsem určil kněze Šelemjáše, znalce Zákona Sádoka a z levitů Pedajáše; jim k ruce byl Chánan, syn Zakúra, syna Matanjášova; ti byli pokládáni za spolehlivé a měli za úkol vydávat příděly svým bratřím. –14„Pamatuj na mne, Bože můj, kvůli tomu a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokázal domu svého Boha a jeho službám!“15V oněch dnech jsem v Judsku viděl, že někteří lisují hrozny v den odpočinku, že přinášejí pytle obilí a nakládají na osly a také že přinášejí do Jeruzaléma víno, hrozny a fíky a všelijaká břemena v den odpočinku. Varoval jsem je toho dne, kdy prodávali potraviny.16I Týřané tu byli usazeni; přinášeli ryby a všelijaké zboží a prodávali v den odpočinku Judovcům, a to přímo v Jeruzalémě.17Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich: „Jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku!18Což právě tak nejednali vaši otcové? Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku.“19Když přede dnem odpočinku padl na jeruzalémské brány stín, rozkázal jsem, aby byla zavřena vrata a aby je neotvírali dříve než po dni odpočinku. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby nikdo nenosil břemena v den odpočinku.20Když kupci a prodavači všelijakého zboží nocovali jednou i dvakrát vně Jeruzaléma,21varoval jsem je a vytýkal jsem jim: „Proč nocujete před hradbami? Bude-li se to opakovat, vztáhnu na vás ruku.“ Od té doby v den odpočinku nepřicházeli.22Pak jsem přikázal levitům, aby se očistili a přišli střežit brány, aby byl svěcen den odpočinku. – „Pamatuj na mne, Bože můj, také kvůli tomu a měj se mnou soucit podle svého hojného milosrdenství!“23V oněch dnech jsem také viděl, že si židé brali ašdódské, amónské a moábské ženy.24Jejich děti pak mluvily zpoloviny ašdódsky, ale nedovedly mluvit židovsky. Hovořily jazykem toho či onoho lidu.25Měl jsem s nimi o to spor a zlořečil jsem jim, některé muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu: „Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě!26Což se právě tím neprohřešil izraelský král Šalomoun? Mezi mnohými národy nebylo krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který jej určil za krále nad celým Izraelem. A přece i jeho svedly ženy cizinky ke hříchu.27Máme snad mlčet , když vás slyšíme, že pácháte všechno to veliké zlo, že se zpronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky ?“28Jeden syn nejvyššího kněze Jójady, syna Eljašíbova, byl zetěm Sanbalata Chorónského. Toho jsem od sebe odehnal. –29„Pamatuj na ně, Bože můj, že poskvrnili kněžství i smlouvu kněžskou a levitskou!“ –30Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem povinnosti kněží a levitů, každému podle jeho díla,31i pro přinášení dříví v určených lhůtách, i pro prvotiny. – „Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém.“
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Pátek 16. února  Věrní Bohu

Podněty k zamyšlení
Všechny smlouvy, které jsou v Bibli zmíněny, vznikly z Božího podnětu. Bůh také svůj lid motivoval, aby 
s ním tyto smlouvy uzavřel (Žd 8,10). Smluvní zaslíbení ukazovala Boží milost, lásku a touhu nás zachránit.

Smlouva s Bohem zahrnuje mnoho věcí: smluvní strany, podmínky smlouvy a souhlas obou stran 
s nimi, trest za nedodržení podmínek a zamýšlený záměr smlouvy. V Mal 3,9.10 jsou všechny tyto prvky 
součástí desátků. Je zde představena smlouva o dávání desátků mezi Bohem a jeho správci. Když ji při-
jmeme, vyjadřujeme, že nesouhlasíme s principy materializmu a konzumu. Ukazujeme, že i hříšné srdce, 
pokud dojde k obrácení, je schopno se správně rozhodnout.

„Pokud máme sobeckého a zatvrzelého ducha, může nám zabránit, abychom Bohu dali, co mu patří. 
Bůh s lidmi uzavřel speciální smlouvu. Pokud pravidelně odloží stranou část, která je určena na rozvoj 
Kristova království, Pán jim tak hojně požehná, že jeho dary nebudou mít kam uložit. Ale když lidé Bohu 
odepřou, co mu patří, Pán prohlásí: ‚Jste stiženi kletbou.‘“ (CS 77)

Žít ve smluvním vztahu s Bohem znamená mít i odpovědnost. Můžeme se radovat ze zaslíbení 
smlouvy, ale často se nám nelíbí její příkazy a povinnosti. Smlouva je však oboustranná dohoda a dávání 
desátků je součástí života ve smluvním vztahu s Bohem.

Otázky k rozhovoru
1.  Proč je dávání desátků důležitým projevem víry?
2.  Když ti někdo řekne, že si nemůže dovolit dávat desátky, jaká je tvá reakce? Jak můžeš v takové situaci 

pomoci?
3.  Co ti pomáhá uvědomit si, že desátek je svatý, oddělený Hospodinu? Ovlivňuje to tvůj postoj k dávání 

desátků? Podělte se o své odpovědi ve skupince sobotní školy.

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze 

toto naučení uvést do každodenního života?
Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství. 

Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží 

lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________  ______________________________________

_______________________________________  ______________________________________

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod!10Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.




