
| 11  

Týden od 7. do 13. ervenceLekce 2

Plán pro lepší sv t
Texty na tento týden
Ex 3,7; Mt 22,37–40; Ex 22,21–23; Dt 14,22–29; 26,1–11; Lv 25,9–23

Základní verš
„Nebudeš se mstít syn m svého lidu a nezanev eš na n , ale budeš milovat svého bližního jako 
sebe samého. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19,18)

Bůh ve své milosti vždy nacházel lidi, se kterými mohl navázat blízký vztah. V příbě-
zích Henocha (Enocha; BK), Noema, Abrahama, Izáka a Jákoba (abychom zmínili alespoň 
některé) vidíme Boží touhu obnovit zničený vztah s lidmi. Nešlo však o snahu nějakým 
způsobem zvýhodnit zmíněné jednotlivce a jejich rodiny. Jejich spojení s Bohem a po-
žehnání, které dostávali, bylo součástí velkého plánu znovu vybudovat vztahy s lidmi 
a předávat požehnání i dalším. Jak řekl Bůh Abrahamovi: „Učiním tě velkým národem, 
požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! ... V tobě dojdou požehnání 
veškeré čeledi země.“ (Gn 12,2.3)

Toto požehnání mělo být uskutečněno prostřednictvím Izraele a také díky Mesiáši, který 
měl povstat z izraelského národa. Bůh povolal Izrael a prostřednictvím celého tohoto náro-
da jednal. Ustanovil jim zákony, svátky, učil je jedinečnému způsobu chování. To vše mělo 
formovat jejich život tak, aby mohli být požehnáním pro ostatní národy.

Podobné principy jsou součástí života věřících i v současnosti.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Bůh, který slyší- Desatero- Otroci, vdovy, sirotci a cizinci- Druhý desátek- Milostivé léto (jubilejní rok)- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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B H, KTERÝ SLYŠÍ
7Hospodin dále ekl: „Dob e jsem vid l uja mení svého lidu, který je v Egypt . Slyšel jsem jeho 
úp ní pro bezohlednost jeho pohán . Znám jeho bolesti. ... 9V ru, úp ní Izraelc  dolehlo nyní 
ke mn . Vid l jsem také útlak, jak je Egyp ané utla ují. (Ex 3,7.9)

Osobní studium
Jestliže na něco čekáme, jsou čtyři století 
velmi dlouhým obdobím, zejména když se 
během nich postupně rozvíjí útlak a otroc-
tví. Bůh zaslíbil, že se navrátí ke svému lidu 
a vyvede ho z Egypta. Rostoucí nesvoboda 
a sílící zotročení nutily Izraelce podílet se 
na budování bohatství a slávy svých pohan-
ských utlačovatelů, zatímco Bůh zůstával 
jakoby mlčky v pozadí.

Pak se však Bůh projevil jedinečným způ-
sobem. V opuštěné poušti se v hořícím keři 
zjevil nečekanému vůdci – princi na útěku 
a skromnému pastýři – jménem Mojžíš. Bůh 
pověřil nerozhodného Mojžíše úkolem, jehož 
první částí bylo vrátit se zpět do Egypta s po-
selstvím pro Izraelce. Obsahem této zprávy 
bylo, že Bůh slyšel jejich volání o pomoc, vi-
děl jejich útlak a ví o jejich utrpení – a roz-
hodně mu to není jedno. Právě naopak, chys-
tá se udělat něco, co jejich situaci dramaticky 
změní.

Přečti si text Ex 3,16.17. Co je obsahem posel-
ství, které měl Mojžíš zvěstovat Izrael cům? Jak 
je v této zprávě představen Boží plán? Co tě 
na Božích slovech upoutalo nejvíce? Proč?

To však ještě nebylo vše. Bůh jim nejen 
naplánoval lepší místo k životu, ale i to, aby 
neodešli z Egypta jako chudáci. Staletí se 
podíleli na budování bohatství Egypta. Bůh 
předpověděl odmítavý postoj faraona, ale 
ujistil Mojžíše, že Izraelcům se dostane ná-
hrady za roky jejich těžké práce: „Zjednám 
tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete 
odcházet, nepůjdete s prázdnou.“ (Ex 3,21)

Po letech útlaku, kterému byli Izraelci 
vystaveni, se Bůh rozhodl vybudovat z těch-
to bývalých otroků nový typ společen-
ství. Chtěl, aby žili jiným způsobem a vytvo-
řili společnost, která měla být životaschopná 
a prosperující. Božím plánem bylo, aby tento 
nový typ společenství fungoval jako vzor 
pro okolní národy. A podobně jako u Abraha-
ma se mělo požehnání, které Izraelci přijíma-
li od Hospodina, přenést na celý svět.

Jak vnímáš skute nost, že B h vidí utrpení a problémy svého lidu a slyší jeho volání o po-
moc? Co ti toto poznání íká o Bohu? Uvažuj o tom v kontextu verše Ex 4,31.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
16Jdi, shromažď izraelské starší a pověz jim: ,Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím , jak s vámi v Egyptě nakládají,17a prohlásil jsem: Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem.‘

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se.
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DESATERO
36„Mist e, které p ikázání je v zákon  nejv tší?“ 37On mu ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, ce-
lým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je nejv tší a první p ikázání. 39Druhé je 
mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na t ch dvou p ikázáních spo ívá celý Zákon 
i Proroci.“ (Mt 22,36–40) 

Osobní studium
Uvažuj nejprve o úvodním textu a potom si 
přečti verše Ex 20,1–17. Jak Ježíšovo shrnutí 
Desatera ovlivňuje tvé vnímání jeho jednot-
livých přikázání? 

Desatero bychom při čtení mohli vnímat 
jako Ústavu. Po krátké „preambuli“ určující 
základ, na kterém jsou postaveny jednotlivé 
výroky – v tomto případě jde o skutečnost, 
že Bůh vysvobozuje svůj lid –, uvádí doku-
ment základní principy, podle kterých má 
žít celý národ. V případě Desatera jednotlivá 
přikázání ukazují, jak mohou lidé co nejlépe 
naplňovat svou lásku k Bohu a k sobě navzá-
jem. Není divu, že v mnohých zemích, které 
vycházejí z křesťanských tradic, jsou zákla-
dem jejich zákonů právě principy Desatera.

Přestože jsou jednotlivá přikázání Desa-
tera poměrně stručná, neměli bychom pod-
ceňovat sílu jejich vlivu a také všestrannost 
Desatera jako zákona života. Například šesté 
přikázání „Nezabiješ“ (Ex 20,13) vyjadřuje 
a shrnuje „všechny nespravedlivé činy, je-
jichž záměrem je zkrátit život“, a také „so-
becké přehlížení péče o potřebné“. (PP 308; 
NUD 144) Podobně i „Nepokradeš“ (Ex 20,15) 

„odsuzuje únosy lidí, obchodování s otroky, 
dobyvačné války, krádeže a loupeže. ... Za-
kazuje šizení v obchodě a požaduje poctivé 
splácení dluhů a vyplácení mezd. Každý po-
kus získat osobní výhodu na úkor nezna-
losti, slabosti nebo neštěstí druhého je v ne-
beských knihách zaznamenán jako podvod.“ 
(PP 309; NUD 145)

Mohli bychom být v pokušení si říci, že 
vlastně nejsme tak zlí lidé. Pokud jsme ni-
koho nezavraždili nebo pokud jsme něco 
očividně neukradli, mohlo by se nám zdát, že 
je s námi všechno v nejlepším pořádku. Ale 
když Ježíš mluví o přikázáních, velmi jasně 
ukazuje, že přikázání nejsou dodržena jedno-
duchým vyhnutím se několika konkrétním 
činům. Přestoupení zákona se totiž může-
me dopustit i svými myšlenkami, špatnými 
pohnutkami nebo dokonce nevykonáním 
toho, o čem víme, že bychom udělat měli 
(Mt 5,21–30).

Představ si společnost, v níž by se každé 
přikázání Desatera bralo vážně a lidé by se 
jím řídili v jeho plnosti. Bylo by to aktivní 
a živé společenství lidí, ve kterém by každý 
z lásky k Bohu projevoval péči a lásku vůči 
ostatním lidem.

Pro  máme podle tebe tendenci vnímat Desatero „omezen “ a ignorovat širší aplikaci 
d ležitých princip , které jsou v n m p edstaveny? Pro  se takové oklešt né chápání jed-
nodušeji aplikuje v život  lov ka a spole enství?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.10Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.13Nezabiješ.14Nesesmilníš.15Nepokradeš.16Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.17Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

-jcHB
Zvýraznění
21Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘22Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.23Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,24nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.25Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.26Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.27Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.29Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.30A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.
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OTROCI, VDOVY, SIROTCI A CIZINCI
Nebudeš utla ovat hosta; víte p ece, jak bývá hostu v duši, nebo  jste byli hosty v egyptské 
zemi. (Ex 23,9)
21Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. 22Jestliže je p ece budeš utiskovat a oni budou 
ke mn  úp t, jist  jejich úp ní vyslyším. 23Vzplanu hn vem a pobiji vás me em, takže z vašich žen 
budou vdovy a z vašich syn  sirotci. (Ex 22,21–23)

Osobní studium
Uvažuj o prvním dnešním textu. Jak bys shr-
nul Boží poselství pro Izrael? Jak můžeme 
aplikovat princip obsažený v tomto příkazu 
v dnešní době?

 Jako nedávno osvobození otroci Izraelci 
věděli, jaké to je, prožívat útlak a vykořisťová-
ní. Do radosti nad nabytou svobodou zaznívá 
Boží upozornění, aby nezapomněli, odkud 
přišli, jaké bylo žít v otroctví a co vše Bůh udě-
lal pro jejich záchranu. Hospodin ustanovil 
slavnost Paschy jako připomínku minulých 
událostí a jako příležitost vždy nanovo prožít 
a vyprávět příběh vysvobození: „Až se tě tvůj 
syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpo-
víš mu: ‚Hospodin nás vyvedl pevnou rukou 
z Egypta, z domu otroctví.‘“ (Ex 13,14)

Uvažuj o textu Ex 22,21–23. V čem měla 
být zkušenost národa s otroctvím poučením 
pro způsob, jakým měli Izraelci přistupovat 
k lidem, kteří v jejich vlastním okolí proží-
vali bolest, starosti a často i zápas o holou 
existenci?

Neuplynulo mnoho času od chvíle, kdy 
Mojžíš přinesl Izraelcům z vrchu Sínaj De-
satero, a Hospodin ho znovu povolal, aby 
s ním strávil více času a dal mu podrobnější 

nařízení, jak přikázání aplikovat v životě 
celého společenství Božího lidu. Ještě před 
nařízením o stavbě oltáře vysvětluje Bůh 
detailně ve třech kapitolách knihy Exodus 
důležité principy, například jak mají správně 
zacházet s otroky. Boží nařízení jsou v jas-
ném kontrastu se zkušeností, kterou prožili 
Izraelci v Egyptě. V této části Písma nachá-
zíme zákony týkající se násilných trestných 
činů, zákony o vlastnictví půdy, zákony sou-
visející s každodenním životem a principy 
pro jednání soudů, které měly konkrétní 
zákony aplikovat, a tak zajistit spravedlnost 
(Ex 21–23).

Mezi uvedenými zákony byly nejdůleži-
tější ty, které se týkaly obyvatel nově usta-
novené společnosti. A mimořádné postavení 
měly zákony, které se zaměřovaly na ochra-
nu nejzranitelnějších členů společenství 
a také na cizince. Tyto lidi nebylo přípustné 
využívat či zneužívat, měli právo na tako-
vý přístup k jídlu, který měl zajistit jejich 
důstojnost – například paběrkování na poli 
po sklizni. Takové zacházení s „nešťastní-
ky“ nebo cizinci nebylo ve starověku vůbec 
běžné. I dnes mnozí zapomínají na důležité 
morální principy, které se týkají přístupu 
k různě znevýhodněným lidem.

Které tvé zkušenosti a vzpomínky t  vedou k milosrdn jšímu p ístupu k druhým a k úsilí 
pomoci jim, jestliže prožívají utrpení nebo se s nimi zachází nespravedliv ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ex 211Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš:2Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného.3Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním.4Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám.5Prohlásí-li otrok výslovně: „Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec,“6přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.7Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky.8Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně.9Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer.10Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu.11Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.12Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít.13Neměl-li to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila , určím ti místo, kam se uteče.14Když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního, vezmeš ho i od mého oltáře, aby zemřel.15Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.16Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít.17Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít.18Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on nezemře, nýbrž je upoután na lůžko19a zase vstane a může vycházet o holi, bude pachatel bez viny; poskytne pouze náhradu za jeho vyřazení z práce a zajistí mu léčení.20Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn.21Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.22Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy; odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích.23Jestliže o život přijde, dáš život za život.24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,25spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu.26Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyni a vyrazí mu je, v náhradu za oko ho propustí na svobodu.27Jestliže vyrazí zub svému otroku nebo otrokyni, v náhradu za zub ho propustí na svobodu.28Když býk p

-jcHB
Zvýraznění
Ex 221Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbit, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil .2Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět . Zloděj musí poskytnout plnou náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného.3Jestliže se u něho vskutku nalezne to, co ukradl, živé, ať je to býk či osel nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu.4Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek, aby se pásl na jiném poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a na jeho vinici.5Když vypukne oheň a zachvátí trní a sežehne požaté nebo ještě stojící obilí nebo pole, poskytne ten, kdo požár zavinil, plnou náhradu.6Když někdo svěří svému bližnímu k opatrování stříbro nebo předměty a ty budou z domu toho muže ukradeny, poskytne zloděj, bude-li přistižen, dvojnásobnou náhradu.7Jestliže zloděj nebude přistižen, bude majitel toho domu předveden před Boha, zda sám nevztáhl ruku po výtěžku práce svého bližního.8Ve všech majetkových přestupcích, ať jde o býka, osla, ovci, plášť či cokoli ztraceného, o čem někdo řekne: „To je ono,“ přijde záležitost obou před Boha; koho Bůh označí jako svévolníka, ten poskytne svému bližnímu dvojnásobnou náhradu.9Když někdo někomu svěří do opatrování osla, býka, ovci nebo jakékoli dobytče a ono pojde nebo utrpí úraz nebo bude odehnáno, aniž to kdo viděl,10rozhodne mezi oběma přísaha při Hospodinu, že nevztáhl ruku po výtěžku práce svého bližního; majitel zvířete to přijme a druhý nemusí poskytnout náhradu.11Jestliže mu však bylo skutečně ukradeno, poskytne majiteli náhradu.12Jestliže bylo vskutku rozsápáno, přinese je na svědectví; za rozsápané náhradu poskytovat nebude.13Když si někdo vyžádá od svého bližního dobytče a ono utrpí úraz nebo uhyne, poskytne plnou náhradu, nebyl-li majitel přítomen.14Jestliže majitel byl přítomen, nemusí poskytnout náhradu; jde-li o námezdného dělníka, jde škoda na vrub jeho mzdy.15Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno.16Jestliže by se její otec rozhodně zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.17Čarodějnici nenecháš naživu.18Kdokoli by obcoval s dobytčetem, musí zemřít.19Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.20Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi.21Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat.22Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jis

-jcHB
Zvýraznění
Ex 231Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem.2Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo .3Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat.4Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit.5Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad , aniž ho vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš.6Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu.7Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním.8Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých.9Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.10Po šest let budeš osévat svou zemi a sklízet z ní úrodu.11Sedmého roku ji necháš ležet ladem. Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu, a co zbude, spase polní zvěř. Tak naložíš i se svou vinicí a se svým olivovím.12Po šest dnů budeš konat svou práci, ale sedmého dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyně i host.13Na všechno, co jsem vám řekl, budete bedlivě dbát. Jméno jiného boha nebudete připomínat; ať je není slyšet z tvých úst.14Třikrát v roce budeš slavit mé slavnosti :15Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to v určený čas měsíce ábíbu (to je měsíce klasů) , neboť tehdy jsi vyšel z Egypta. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou.16Budeš zachovávat též slavnost žně, prvních snopků z výtěžku toho, co jsi zasel na poli, a slavnost sklizně plodin na konci roku, kdy sklízíš z pole výsledek své práce.17Třikrát v roce se ukáže každý, kdo je mužského pohlaví, před Pánem Hospodinem.18Nebudeš obětovat dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat tuk z mé slavnosti přes noc až do rána.19Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky.20Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.21Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v něm je mé jméno.22Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tv
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DRUHÝ DESÁTEK
28Každého t etího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých bra-
nách. 29I p ijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani d dictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, 
kte í žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tv j B h, žehnal p i každé práci, 
kterou bude tvá ruka konat. (Dt 14,28.29)

Osobní studium
Mnoho křesťanů se řídí biblickým princi-
pem o placení (odevzdání) desátku. Vět-
šinou přitom odkazují na text u proroka 
Malachiáše (Mal 3,10). Na základě toho dá-
vají deset procent svého příjmu na podporu 
činnosti církve a hlásání evangelia. Církve, 
v nichž se praktikuje dávání desátku, mají 
většinou velmi přesná pravidla, jak svěřené 
finance využívat. Takto získané prostředky 
jsou určeny na přímou podporu duchovních 
a také na evangelizaci.

Uvažuj o textu Dt 14,22–29. Jaký je podle 
těchto instrukcí hlavní smysl dávání desát-
ku?

Jako věřící máme tendenci si myslet, že 
odevzdáním deseti procent ze svého příjmu 
jsme splnili svou povinnost dávat. Ale na-
řízení o desátku dané Izraelcům naznačuje, 
že deset procent bylo jen začátkem. Histo-
rické studie ukazují, že starověcí Izraelci žili 
a dávali podle směrnic levitského zákona, což 
znamenalo, že pravidelně dávali čtvrtinu až 
třetinu svého příjmu na Boží dílo, na podporu 
kněží a svatyně a na pomoc chudým.

Hebrejská tradice označuje některá naří-
zení z 3. a 5. knihy Mojžíšovy za tzv. „druhý 

desátek“ (hebr. ma’aser šeni). Tyto dary byly 
určené především pro podporu sirotků, vdov 
a cizinců. Je zřejmé, že lidé se měli těšit z vý-
sledků své práce a oslavovat přijatou úro-
du. Bůh jim zaslíbil požehnání, zejména v sou-
vislosti s bydlením v jejich nové zemi, ale toto 
požehnání neměli brát jako samozřejmost, 
a už vůbec přitom neměli zapomínat na ty, 
kteří prožívali problémy a těžkosti.

Během běžného roku měli desetinu úrody 
přinést do svatyně, kde se měla rozdělit a po-
užít. „Každý třetí rok měl být tento druhý de-
sátek použit k podporování lévijců a chudých 
v místě bydliště. Tento desátek tvořil fond pro 
charitativní účely a pohostinnost.“ (PP 530; 
NUD 257) Při oslavách sklizně se mimo jiné 
kladl důraz na ty, kteří by mohli být snad-
no přehlédnuti nebo zapomenuti: „...odvedeš 
vš echny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, 
bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých 
branách a nasytili se.“ (Dt 26,12)

Podle Božích nařízení měla být alespoň 
část darů Izraelců zaměřena na zajištění fi-
nanční a praktické pomoci těm, kteří ji potře-
bovali. Jak jsme již zmínili, základ takového 
jednání spočíval v tom, že si lidé připomínali 
Boží milosrdenství a spravedlnost a vyjadřo-
vali mu za to vděčnost.

Uvažuj o textu Dt 26,1–11. Jak rozumíš Hospodinovým slov m zaznamenaným v t chto ver-
ších? Jak bychom m li principy obsažené v této stati aplikovat na náš postoj v i lidem, 
kte í se ocitli v nouzi a pot ebují pomoc?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
22Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste.23Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.24Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná,25směníš je za stříbro, stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí.26Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, a radovat se i se svým domem.27Ani lévijce, který žije v tvých branách, nenecháš opuštěného, protože nemá s tebou podíl ani dědictví.28Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých branách.29I přijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní,2vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno.3Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá.“4Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, tvého Boha.5Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: „Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova , sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem.6Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali.7Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak.8Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky,9a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem.10Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine.“ A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem.11Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.12Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se

-jcHB
Zvýraznění
Přinášejte 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.

-jcHB
Zvýraznění
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MILOSTIVÉ LÉTO (JUBILEJNÍ ROK)
11Padesátý rok vám bude létem milostivým. ... 12Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte 
jíst z pole, co urodí. 13V tomto milostivém lét  se každý vrátí ke svému vlastnictví. ... 23Zem  nesmí 
být prodávána bez práva na zp tnou koupi, nebo  zem  je má. Vy jste u mne jen hosté a p ist -
hovalci. (Lv 25,11–13.23)

Osobní studium
Po vyjití z Egypta byli Izraelci národem bez 
domova, a proto během putování po poušti 
tak toužebně čekali na vstup do zaslíbené 
země. Bůh věděl, jak důležité bude po vstupu 
Izraele do Kanaánu vlastnictví půdy. Sám 
Bůh dohlížel na to, jak byla pod vedením Jo-
zua přidělena jednotlivým kmenům a rodům 
určitá část zaslíbené země.

Hospodin však zároveň věděl, že v prů-
běhu času okolnosti spojené s vlastnictvím 
půdy – bohatství, možnosti a zdroje – ovliv-
ní rozdělení půdy a soustředí ji do rukou 
několika lidí. Různé okolnosti – rodinné 
a zdravotní problémy, špatná rozhodnutí 
a neúspěch – mohou způsobit, že někteří lidé 
budou muset dát část půdy jako zástavu, 
nebo ji dokonce budou muset prodat, aby 
přežili. To by však znamenalo, že i následu-
jící generace dané rodiny navždy přijdou 
o majetek.

Bůh takovou situaci vyřešil nařízením, 
že půdu nelze prodat natrvalo. Místo toho 
bylo možné půdu prodat jen do nejbližší-
ho „milostivého léta“. V tomto roce se pak 
mělo vlastnictví půdy vrátit rodině, jíž půda 

původně patřila. Kromě toho každý kou-
sek prodané půdy mohl být prodejcem nebo 
kýmkoli z jeho rodiny odkoupen zpět – a to 
kdykoliv. I toto byl způsob, jakým Bůh při-
pomínal lidem, že on je svrchovaným Vlád-
cem a vztah k němu má ovlivňovat i vztahy 
k druhým lidem.

Přečti si text Lv 25,8–23. Jak by podle tebe 
vypadala dnešní společnost a v čem by byla 
jiná, kdyby se řídila principy obsaženými 
v těchto verších? Zaměř se hlavně na slova 
„nepoškozujte jeden druhého“ (Lv 25,14.17).

„Směrnice, které Bůh vydal, měly zajis-
tit sociální rovnost. Sobotní a jubilejní rok 
do velké míry napravily to, co se ve společ-
nosti a národním hospodářství pokazilo.“ 
(PP 534; NUD 259)

Není jisté, zda se tento ekonomický a sociál-
ní koloběh naplno dodržoval během nějakého 
delšího časového úseku (2Pa 36,21). Přesto 
uvedená pravidla nabízejí fascinující pohled 
na to, jak by pravděpodobně vypadal svět, 
kdyby se lidé opravdu řídili Božími záko-
ny. Kromě toho v uvedených verších vidíme, 
že Bohu vždy velmi záleželo na chudých a pře-
hlížených. Boží principy měly zajistit praktic-
ký projev spravedlnosti a férovosti.

Jak a v em by se podle tebe daly aplikovat principy spojené s „jubilejním rokem“ v dnešní 
spole nosti?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Odpočítáš si pak sedm roků odpočinutí, sedmkrát sedm let, a vyjde ti období sedmi roků odpočinutí: čtyřicet devět let.9Desátého dne sedmého měsíce dáš ryčně troubit na polnici; v den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi.10Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.11Padesátý rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic .12Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole, co urodí.13V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví.14Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého.15Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého bližního, podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě.16Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena, a čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena; bude ti prodávat podle počtu let , v nichž budeš brát užitek.17Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh.18Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat na zemi.19Země vám vydá své plody a budete jíst dosyta a přebývat na ní bezpečně.20Snad řeknete: Co budeme jíst sedmého roku, když nebudeme sít ani sklízet žádnou úrodu?21Na můj rozkaz sestoupí na vás šestého roku mé požehnání, takže vydá úrodu na tři roky.22Osmého roku budete sít, ale jíst budete z předloňské úrody až do devátého roku; dokud se nesveze jeho úroda, budete jíst ze staré.23Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 27. kapitolu „Sínaj“ a 51. kapitolu „Duch solidarity a štědrosti“ v knize Na úsvitu 

dějin.
„Nic nevystihuje zákony dané Mojžíšem lépe než dobrovolný, laskavý a pohostinný duch 

projevovaný ve vztahu k chudým. Ačkoli Bůh slíbil, že svému lidu požehná, prohlásil, že 
v zemi se vždy budou nacházet chudí lidé. Tehdy, stejně jako je tomu dnes, byli lidé vystaveni 
různým neštěstím, nemocem a ztrátě majetku. Avšak pokud Boží lid dbal pokynů, které jim 
Bůh dal, nebyli v jeho středu žebráci ani nikdo, kdo by hladověl.“ (PP 530.531; NUD 257)

„Tyto předpisy, které měly zajistit požehnání bohatým právě tak jako chudým, držely 
na uzdě hrabivost a podporovaly vznešeného ducha štědrosti. Pěstováním dobré vůle mezi 
všemi společenskými třídami je zajištěna stabilita vlády. Všichni jsme navzájem spleteni 
ve velké pavučině lidství. Všechno, co uděláme ve prospěch druhých, se odrazí v požehnání 
pro nás.“ (PP 534.535; NUD 259.260)

Otázky k rozhovoru
1.  Která z na ízení daných Hospodinem prost ednictvím Mojžíše Izraelc m nejvíce upou-

távají tvou pozornost (nezávisle na tom, zda byla zmín na v lekci na tento týden)?
2.  Pro  se podle tebe B h ve svých zákonech tak siln  soust edí práv  na ty nejzranitel-

n jší?
3.  Jak bychom mohli zmín né zákony vnímat a uplat ovat dnes? Podle eho bychom se 

m li rozhodovat, které z t chto zákon  jsou aplikovatelné a d ležité i v sou asnos-
ti? Co se z uvedených na ízení m žeme nau it o zp sobu, jakým m li Izraelci své spole-
enství ídit?

Shrnutí
B h slyšel zoufalé volání Izraelc  v Egypt , zasáhl a zachránil je. Snažil se s nimi navázat 
zvláštní smluvní vztah. Cht l jim pomoci vytvo it spole nost založenou na principech, které 
p inesou požehnání všem – a to i t m, kte í jsou asto zranitelní, p ehlížení a zapomenutí.

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________
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