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� Texty na tento týden – Neh 10; Gn 9:16; Žd 13:20.21 
 

� Základní verš 
„Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpe�et�nou našimi p�edáky, levity        

a kn�žími. … D�m svého Boha neopustíme.“ (Neh 10:1.40) 
 

   V Bibli se na �ad� míst zmi�uje uzavírání r�zných dohod a smluv. Pokud se mluví o „smlouv�“ v nábo-
ženské oblasti, pak jde v�tšinou o právní uspo�ádání vztahu mezi Bohem a jeho lidem. B�h �íká: „Vy jste 
m�j lid a já jsem váš B�h.“ Ve starov�kém sv�t� se také uzavíraly písemné smlouvy mezi vládci (šlechtici, 
lenními pány a podobn�) a jejich vazaly �i poddanými. 
   Tyto smlouvy byly uzav�eny, protože p�inášely užitek ob�ma stranám. Vládce se staral o sv�j lid (posky-
toval jim p�du, ochranu a podobn�) a lidé mu za to platili odvody. Ale smlouva s Bohem má úpln� jiný 
charakter. B�h v podstat� ze smlouvy podobného typu nemá nic, p�esto zaslibuje svoji v�rnost smlouv�       
i v p�ípad�, že jeho lid smluvní ustanovení poruší. Samoz�ejm�, požehnání a prokletí spojená se smlouvou 
umož�ovala Izraeli na základ� r�zných obtíží a nep�íjemností rozpoznat, že smlouvu porušili. 
   Tento týden se budeme v�novat smlouv�, o níž se píše v knize Nehemjáš 10. kapitole a která ukazuje na 
obnovení smluvního vztahu mezi Izraelci a Bohem. Podíváme se také na obecné informace o d�ležitých 
aspektech uzavírání smluv v Písmu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Základní principy smlouvy 
- Smlouva v d�jinách 
- Struktura smlouvy 
- Sliby 
- Chrám 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 17. listopadu – Základní principy smlouvy 
Neh 10:1.29.30  „1Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpe�et�nou našimi 

p�edáky, levity a kn�žími. … 29Ostatní lid, kn�ží, levité, vrátní, zp�váci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo 

se odd�lili od národ� zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo to byl schopen 

pochopit, 30p�ipojovali se ke svým vznešeným brat�ím. P�icházeli a p�ísežn� se zaklínali, že budou žít 

podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit 

všechna p�ikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho na�ízení.“ 
Neh 10:2-28  „2Pe�et� p�ipojili místodržící Nehemjáš, syn Chakaljáš�v, a Sidkijáš, 3Serajáš, Azarjáš, Jirmejáš, 4Pašchúr, 
Amarjáš, Malkijáš, 5Chatúš, Šebanjáš, Malúk, 6Charim, Meremót, Obadjáš, 7Daniel, Gintón, Báruk, 8Mešulám, Abijáš, 
Mijamín, 9Maazjáš, Bilgaj a Šemajáš. To jsou kn�ží. 10Levité: Azanjáš�v syn Jéšua, Binúj ze syn� Chenadadových, Kad-
míel 11a jejich brat�í Šebanjáš, Hódijáš, Kelíta, Pelajáš, Chánan, 12Míka, Rechób, Chašabjáš, 13Zakúr, Šerebjáš, Šeban-
jáš, 14Hódijáš, Baní a Benínu. 15P�edstavitelé lidu: Pareóš, Pachat-moáb, Élam, Zatú, Baní, 16Buní, Azgád, Bebaj, 
17Adonijáš, Bigvaj, Adín, 18Ater, Chizkijáš, Azúr, 19Hódijáš, Chašum, Besaj, 20Charíf, Anatót, Nébaj, 21Magpíaš, Mešulám, 
Chezír, 22Mešézabel, Sádok, Jadúa, 23Pelatjáš, Chánan, Anajáš, 24Hóšea, Chananjáš, Chašúb, 25Lócheš, Pilchá, Šobek, 
26Rechúm, Chašabna, Maasejáš 27a Achijáš, Chánan, Anan, 28Malúk, Charim a Baana.“ 
Gn 4:8-24  „8I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi       
a zabil jej. 9Hospodin �ekl Kainovi: „Kde je tv�j bratr Ábel?“ Odv�til: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ 
10Hospodin pravil: „Cos to u�inil! Slyš, prolitá krev tvého bratra k�i�í ke mn� ze zem�. 11Nyní budeš proklet a odvržen od 
zem�, která rozev�ela svá ústa, aby z tvé ruky p�ijala krev tvého bratra. 12Budeš-li obd�lávat p�du, už ti nedá svou sílu. 
Budeš na zemi psancem a štvancem.“ 13Kain Hospodinu odv�til: „M�j zlo�in je v�tší, než je možno od�init. 14Hle, vypudil 
jsi m� dnes ze zem�. Budu se muset skrývat p�ed tvou tvá�í. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo m� 
najde, bude m� moci zabít.“ 
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15Ale Hospodin �ekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou.“ A Hospodin poznamenal 
Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16Kain odešel od tvá�e Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, 
východn� od Edenu. 17I poznal Kain svou ženu, ta ot�hotn�la a porodila Enocha. Tu se dal do stavby m�sta a nazval to 
m�sto Enoch, podle jména svého syna. 18Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechíjáel zplodil Metúšáela, 
Metúšáel zplodil Lámecha. 19Lámech pojal dv� ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila. 20Áda porodila 
Jábala, který se stal praotcem t�ch, kdo p�ebývají ve stanu a u stáda. 21Jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem 
všech hrajících na citeru a flétnu. 22Také Sila porodila, a to Túbal-kaina, mistra všech �emeslník� obráb�jících m��        
a železo. Sestrou Túbal-kainovou byla Naama. 23Tu �ekl Lámech svým ženám: „Ádo a Silo, poslyšte m�j hlas, ženy Láme-
chovy, naslouchejte mé �e�i: Zabil jsem muže za své zran�ní, pacholíka za svou jizvu. 24Bude-li sedmeronásobn� pomst�n 
Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát.““ 
Gn 5:3.24  „3Ve v�ku sto t�iceti let zplodil Adam syna ke své podob�, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. …          
24I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, nebo� ho B�h vzal.“ 
Gn 6:11-13  „11Zem� však byla p�ed Bohem zkažená a plná násilí. 12B�h pohled�l na zemi; byla zcela zkažená, protože 
všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 13I �ekl B�h Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, nebo� 
zem� je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.“ 
 

PO 18. listopadu – Smlouva v d�jinách 
Gn 9:16  „Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na v��nou smlouvu mezi Bohem 

a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 

Žd 13:20.21  „20A B�h pokoje, který pro krev stvrzující v��nou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastý�e 

ovcí, našeho Pána Ježíše, 21nech� vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho v�li; on v nás p�sobí to, 

co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu bu� sláva na v�ky v�k�! Amen.“ 
Gn 12:1-3  „1I �ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem�, ze svého rodišt� a z domu svého otce do zem�, kterou ti 
ukážu. 2U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním! 3Požehnám t�m, kdo 
žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi zem�.““ 
Nu 25:10-13  „10Nato promluvil Hospodin k Mojžíšovi: 11„Pinchas, syn Eleazara, syna kn�ze Árona, odvrátil mé rozho�-
�ení od Izraelc� tím, že dal uprost�ed nich pr�chod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskoncoval. 
12Proto vyhlas: Hle, daruji mu svou smlouvu pokoje. 13Ta bude pro n�ho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kn�žství 
za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smír�í ob�ady .““ 
2S 7:5-16  „5Jdi a �ekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat d�m, abych v n�m 
sídlil? 6Nesídlil jsem v dom� od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. P�echázel jsem se 
stanem a s p�íbytkem. 7A� jsem p�echázel se všemi Izraelci kudykoli, zdalipak jsem kdy �ekl n�kterému z izraelských 
v�dc�, jemuž jsem p�ikázal pást Izraele, sv�j lid: ‚Pro� mi nezbudujete cedrový d�m?‘ 8Nyní tedy promluvíš takto k mému 
služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin zástup�: Vzal jsem t� z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, 
nad Izraelem. 9Byl jsem s tebou, a� jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem p�ed tebou všechny tvé nep�átele. Tvé jméno jsem u�inil 
tak veliké, jako je jméno velikán� na zemi. 10I svému lidu, Izraeli, jsem p�ipravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už 
nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako d�ív, 11ode dne, kdy jsem správou svého izraelského 
lidu pov��il soudce. Tob� jsem dop�ál klid ode všech tvých nep�átel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje d�m tob�.   
12Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otc�m, dám po tob� povstat tvému potomku, který vzejde z tvého l�na, a upev-
ním jeho království. 13Ten vybuduje d�m pro mé jméno a já upevním jeho královský tr�n nav�ky. 14Já mu budu Otcem      
a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli �lov�ka. 15Avšak svoje milosrden-
ství mu neodejmu, jako jsem je od�al Saulovi, kterého jsem p�ed tebou odvrhl. 16Tv�j d�m a tvé království budou p�ed 
tebou trvat nav�ky, tv�j tr�n bude nav�ky upevn�n.“ 
Jr 31:31-34  „31Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy uzav�u s domem izraelským i s domem judským novou 
smlouvu. 32Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzav�el s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl           
z egyptské zem�. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem z�stal jejich manželem, je výrok Hospodin�v. 33Toto je smlouva, 
kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, je výrok Hospodin�v: Sv�j zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do 
srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 34Už nebude u�it každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte 
Hospodina!‘ Všichni m� budou znát, od nejmenšího do nejv�tšího z nich, je výrok Hospodin�v. Odpustím jim jejich 
nepravost a jejich h�ích už nebudu p�ipomínat.“ 
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Gn 17:7  „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních �iním totiž smlouvou v��nou, že budu 
Bohem tob� i tvému potomstvu.“ 
Iz 55:3  „Naklo�te ucho a poj�te ke mn�, slyšte a budete živi! Uzav�u s vámi smlouvu v��nou, obnovím milosrdenství 
v�rn� Davidovi prokázaná. “ 
Gn 3:15  „Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 
Žd 8:10-12  „10A toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony 
do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 11Pak už nebude u�it druh druha          
a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože m� budou znát všichni, od nejmenšího až po nejv�tšího. 12Slituji 
se nad jejich nepravostmi a na jejich h�íchy už nevzpomenu.‘“ 
 

ÚT 19. listopadu – Struktura smlouvy 
Joz 24:14.15  „14Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradn� a v�rn�. Odstra�te božstva, kterým 

vaši otcové sloužili za �ekou Eufratem a v Egypt�, a služte Hospodinu. 15Jestliže se vám zdá, že sloužit 

Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstv�m, kterým sloužili vaši otcové, když byli 

za �ekou Eufratem, nebo božstv�m Emorejc�, v jejichž zemi sídlíte. Já a m�j d�m budeme sloužit Hospo-

dinu.““ 
Dt 1:1-5  „1Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání, ve stepní pustin� naproti Súfu mezi Pára-
nem, Tófelem, Lábanem, Chaserótem a Dí-zahabem. 2Cesta od Chorébu sm�rem k poho�í Seíru do Kádeš-barneje trvá 
jedenáct dní. 3Ve �ty�icátém roce, prvního dne jedenáctého m�síce, sd�lil Mojžíš syn�m Izraele vše, co mu pro n� Hospo-
din p�ikázal, 4když porazil emorejského krále Síchona, jenž sídlil v Chešbónu, a bášanského krále Óga, jenž sídlil             
v Aštarótu a v Edreí. 5V Zajordání v moábské zemi za�al Mojžíš vysv�tlovat tento zákon.“ 
Dt 30:19  „Dovolávám se dnes proti vám sv�dectví nebes i zem�: P�edložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlo�e�ení; 
vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ 
Dt 31:9-13  „9I napsal Mojžíš tento zákon a p�edal jej kn�žím, Léviovc�m, kte�í nosili schránu Hospodinovy smlouvy,      
i všem izraelským starším. 10Mojžíš jim p�ikázal: „Každého sedmého roku, v roce ur�eném k promíjení dluhu, o slavnosti 
stánk�, 11až p�ijde celý Izrael, aby se ukázal p�ed tvá�í Hospodina, tvého Boha, na míst�, které vyvolí, budeš p�ed�ítat 
tento zákon p�ed celým Izraelem, aby jej slyšeli. 12Shromáždi lid, muže i ženy a d�ti i hosta, který žije v tvých branách, 
aby slyšeli a u�ili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedliv� dodržovali všechna slova tohoto zákona. 13Též jejich synové, 
kte�í ho ješt� neznají, a� poslouchají a u�í se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž 
p�ejdete p�es Jordán, abyste ji obsadili.““ 
Joz 24:2-13  „2Jozue �ekl všemu lidu: „Toto praví Hospodin, B�h Izraele: Vaši otcové, Terach, otec Abraham�v a otec 
Náchor�v, sídlili odedávna za �ekou Eufratem a sloužili jiným boh�m. 3Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za 
�ekou a provedl jsem jej celou kenaanskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. 4Izákovi jsem dal 
Jákoba a Ezaua. Ezauovi jsem dal do vlastnictví Seírské poho�í. Jákob a jeho synové sestoupili do Egypta. 5Poslal jsem 
Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt divy , které jsem u�inil uprost�ed nich. Potom jsem vás vyvedl. 6A když jsem vyvedl 
vaše otce z Egypta, p�išli jste k mo�i. Egyp�ané však vaše otce pronásledovali u Rákosového mo�e na vozech a koních.    
7I úp�li k Hospodinu a on položil mra�no mezi vás a Egyp�any a zp�sobil, že se p�es n� p�elilo mo�e a p�ikrylo je. Na 
vlastní o�i jste vid�li, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý �as v poušti. 8Potom jsem vás uvedl do zem� 
Emorejc�, kte�í sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já 
jsem je p�ed vámi vyhladil. 9Když se pozdvihl moábský král Balák, syn Sipór�v, aby bojoval proti Izraeli, a poslal pro 
Bileáma, syna Beórova, aby vám zlo�e�il, 10necht�l jsem Bileáma slyšet, op�tovn� vám musel žehnat. Tak jsem vás vytrhl 
z jeho rukou. 11Pak jste p�ešli Jordán a p�išli jste k Jerichu. Ob�ané Jericha, Emorejci, Perizejci, Kenaanci, Chetejci, 
Girgašejci, Chivejci a Jebúsejci bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. 12Poslal jsem p�ed vámi d�sy a ti 
je p�ed vámi zapudili, totiž dva krále emorejské; ne zapudil jsi je ty svým me�em a lukem. 13Dal jsem vám zemi, na kterou 
jste nevynaložili žádnou námahu, m�sta, která jste nestav�li, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a p�ece 
z nich jíte.“ 
Joz 24:19-27  „19Tu �ekl Jozue lidu: „Nebudete moci sloužit Hospodinu, nebo� on je B�h svatý. Je to B�h žárlivý, nepro-
mine vám vaše nev�rnosti a h�íchy. 20Jestliže opustíte Hospodina a budete sloužit cizím boh�m, odvrátí se, zle s vámi 
naloží a skoncuje s vámi, a� vám p�edtím u�inil mnoho dobrého.“ 21Lid Jozuovi odpov�d�l: „Nikoli. Budeme sloužit jen 
Hospodinu!“ 
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PÁ 22. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitolu „Úplné odevzdání“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 43–48; CVP 45–49). 
   „Služba v pozemské svatyni se d�lila do dvou fází. Kn�ží sloužili každý den ve svatyni a pak jednou za 
rok konal velekn�z ve svatyni svatých zvláštní úkon smí�ení a o�išt�ní svatyn�. Každý den p�inášeli kající 
h�íšníci své ob�ti ke dve�ím svatostánku, pokládali ruku na hlavu ob�tního zví�ete a vyznávali své h�íchy. 
Tím obrazn� p�enášeli svoji vinu ze sebe na nevinnou ob��. Pak bylo zví�e usmrceno. ‚Bez vylití krve,‘ 
vysv�tluje apoštol, ‚není odpušt�ní h�íchu.‘ ‚V krvi je život t�la.‘ (Lv 17,11) Porušení Božího zákona vyža-
duje smrt p�estupníka. Krev znázor�uje život h�íšníka propadlého odsouzení. Jeho vinu p�enesenou na ob�� 
zanesl kn�z v krvi ob�tního zví�ete do svatyn� a kropil jí p�ed oponou, za níž byla truhla s deskami zákona, 
který h�íšník p�estoupil. Tímto ob�adem byl h�ích prost�ednictvím krve obrazn� p�enesen do svatyn�.        
V p�ípad� n�kterých ob�tí nebyla krev vnášena do svatyn�, ale její maso sn�dl kn�z, jak Mojžíš p�ikázal 
Áronovým syn�m: ‚Vám ji (B�h) dal, abyste nesli nepravost pospolitosti.‘ (Lv 10,17) Oba ob�ady jsou 
symbolem p�enesení h�íchu z �lov�ka, který h�ích vyznal, do svatyn�.“ (GC 418; VDV 276) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o slibech, které jste dali, ale porušili, bez ohledu na to, jak up�ímn� jste to mysleli s jejich dodr-
žením. Co jste se z této zkušenosti nau�ili? V �em vám to m�že pomoci vyvarovat se podobných chyb            
v budoucnosti? 
 

2. Jak m�žete uzav�ít smlouvu s Bohem? Pro� B�h touží uzav�ít s vámi smlouvu? 
 

3. Smlouva je právní ustanovení vztahu. P�estože my smlouvu porušujeme, B�h z�stává stále v�rný. Jak 
m�že toto pochopení Boží dobroty a v�rnosti vést lidi blíže k Bohu a pomáhat jim žít lepším životem? 
 

4. Když mezi dv�ma stranami chybí d�v�ra, že sta�í podání ruky, je t�eba právní dokument podepsat. Jelikož 
následkem h�íchu se od Boha vzdalujeme, on nás opakovan� zve, abychom obnovili náš vztah s ním. Jaký 
prosp�ch máme z takové obnovy? 
 

 
� 
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B�h smlouvy Týden od 17.11. do 23.11. 

 
22Nato Jozue vyhlásil lidu: „Budete sv�dky sami proti sob�, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit Hospodinu.“ 
Odpov�d�li: „ Ano , budeme sv�dky.“ 23Jozue pokra�oval: „Odstra�te tedy cizí božstva, která jsou mezi vámi, a p�iklo�te 
se srdcem k Hospodinu, Bohu Izraele.“ 24Lid �ekl Jozuovi: „Budeme sloužit Hospodinu, svému Bohu, a jeho budeme 
poslouchat.“ 25I uzav�el Jozue onoho dne v Šekemu smlouvu s lidem a vydal mu na�ízení a právní ustanovení. 26Tato 
slova zapsal Jozue do knihy Božího zákona. Pak vzal veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným stromem, který stál 
p�i Hospodinov� svatyni. 27A všemu lidu Jozue �ekl: „Hle, tento kámen bude proti nám jako sv�dek, nebo� slyšel všechna 
slova, která s námi Hospodin mluvil. Bude proti vám jako sv�dek, abyste nezapírali svého Boha.““ 
 

ST 20. listopadu – Sliby 
Neh 10:31-33  „31Prohlásili: „Nebudeme dávat své dcery národ�m zem� a jejich dcery nebudeme brát pro 

své syny. 32Když budou p�inášet národy zem� v den odpo�inku k prodeji r�zné zboží a obilí, v den odpo-

�inku, totiž ve svatý den, je od nich nebudeme brát. Sedmého léta necháme pole ladem a nebudeme vy-

máhat dluhy. 33Budeme se pod�izovat p�íkaz�m o odevzdávání t�etiny šekelu ro�n� pro službu v dom� 

našeho Boha…““ 
Neh 10:29-30.34-40  „29Ostatní lid, kn�ží, levité, vrátní, zp�váci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se odd�lili od národ� 
zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo to byl schopen pochopit, 30p�ipojovali se ke svým 
vznešeným brat�ím. P�icházeli a p�ísežn� se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího 
služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna p�ikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho na�íze-
ní. … 34na p�edkladné chleby, na pravidelný ob�tní dar, na pravidelnou ob�� zápalnou ve dnech odpo�inku a o novolu-
ních, na slavnosti, na svaté dávky, na smír�í ob�ti za h�ích za Izraele, v�bec na všechno dílo domu našeho Boha. 35Losem 
jsme rozvrhli dodávky d�íví mezi kn�ze, levity a lid, jak je mají p�inášet do domu našeho Boha podle našich otcovských 
rod� ve stanovené �asy rok co rok, aby bylo zapalováno na oltá�i Hospodina, našeho Boha, jak je psáno v Zákon�. 36Také 
budeme p�inášet prvotiny ze svých rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu.        
37I prvorozené ze svých syn� a ze svého dobytka, jak je psáno v Zákon�, prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme 
p�inášet do domu svého Boha kn�žím, kte�í konají službu v dom� našeho Boha. 38Také první �ást z obilní tlu�e, z našich 
ob�tních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z �erstvého oleje budeme p�inášet kn�žím do komor p�i dom� našeho 
Boha a desátky z naší p�dy budeme odvád�t levit�m; levité sami a� vybírají desátky ve všech m�stech, která s námi slouží 
Hospodinu . 39Kn�z z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité p�edají desátý díl z desátk� do domu 
našeho Boha, do komor ve skladišti. 40Do t�ch komor totiž budou p�inášet Izraelci i levitští p�íslušníci ob�tní dávky         
z obilí, z moštu a z �erstvého oleje. Tam je nádobí svatyn� i kn�ží konající službu i vrátní a zp�váci. D�m svého Boha 
neopustíme.““ 
 

�T 21. listopadu – Chrám 
Neh 10:33.34  „33Budeme se pod�izovat p�íkaz�m o odevzdávání t�etiny šekelu ro�n� pro službu v dom� 

našeho Boha, 34na p�edkladné chleby, na pravidelný ob�tní dar, na pravidelnou ob�� zápalnou ve dnech 

odpo�inku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smír�í ob�ti za h�ích za Izraele, v�bec na 

všechno dílo domu našeho Boha.“ 
Žd 8:1-7  „1Z toho, co bylo �e�eno, plyne: máme velekn�ze, který usedl po pravici Božího tr�nu 2v nebesích jako služeb-
ník pravé svatyn� a stánku, který z�ídil sám Hospodin, a nikoli �lov�k. 3Každý velekn�z bývá ustanoven k tomu, aby 
p�inášel dary a ob�ti; proto musel i Ježíš nutn� p�inést ob��. 4Na zemi by nemohl být kn�zem, protože zde už byli kn�ží, 
kte�í p�inášeli dary podle zákona. 5Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyn� nebeské. Vždy� B�h 
uložil Mojžíšovi, když m�l z�ídit stánek: ‚Hle�, a� ud�láš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na ho�e.‘ 6Avšak Ježíš 
dosáhl vznešen�jší služby, práv� tak jako je prost�edníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. 7Kdyby totiž ta 
první smlouva byla bez vady, nebylo by t�eba p�ipravovat druhou.“ 
� 5:5-10  „5A nad�je neklame, nebo� Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 6Když 
jsme ješt� byli bezmocní, v �as, který B�h ur�il, zem�el Kristus za bezbožné. 7Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spra-
vedlivého �lov�ka, i když za takového by se snad n�kdo odvážil nasadit život. 8B�h však prokazuje svou lásku k nám tím, 
že Kristus za nás zem�el, když jsme ješt� byli h�íšní. 9Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedln�ni prolitím jeho krve, 
budeme skrze n�ho zachrán�ni od Božího hn�vu. 10Jestliže jsme my, Boží nep�átelé, byli s Bohem smí�eni smrtí jeho Syna, 
tím spíše nás smí�ené zachrání jeho život.“ 
 

4 


