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Týden od 17. do 23. listopaduLekce 8

8

B h smlouvy
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 řadě míst zmiňuje uzavírání různých dohod a smluv. Pokud se mluví o „smlou-
vě“ v náboženské oblasti, pak jde většinou o právní uspořádání vztahu mezi Bohem a jeho 
lidem. Bůh říká: „Vy jste můj lid a já jsem váš Bůh.“ Ve starověkém světě se také uzavíraly 
písemné smlouvy mezi vládci (šlechtici, lenními pány a podobně) a jejich vazaly či poddanými.

Tyto smlouvy byly uzavřeny, protože přinášely užitek oběma stranám. Vládce se staral 
o svůj lid (poskytoval jim půdu, ochranu a podobně) a lidé mu za to platili odvody. Ale smlou-
va s Bohem má úplně jiný charakter. Bůh v podstatě ze smlouvy podobného typu nemá nic, 
přesto zaslibuje svoji věrnost smlouvě i v případě, že jeho lid smluvní ustanovení poruší. Sa-
mozřejmě, požehnání a prokletí spojená se smlouvou umožňovala Izraeli na základě různých 
obtíží a nepříjemností rozpoznat, že smlouvu porušili. 

Tento týden se budeme věnovat smlouvě, 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 důležitých aspektech uzavírání smluv v Písmu.

 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:- Základní principy smlouvy- Smlouva v dějinách- Struktura smlouvy- Sliby- Chrám- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY SMLOUVY
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 10,1.29.30)

Osobní studium
Přečti si text Neh 10,1–30 (v návaznosti na text  
Neh 9,36.37). Jak rozumíš skutečnosti, že s inicia-
tivou uzavřít (obnovit) smlouvu přišli Izraelci, 
ne Bůh? Proč měli podle tebe potřebu řešit svůj 
vztah s Bohem právě smlouvou?

Ačkoli smluvní dokument podepsali pou-
ze zástupci lidu, další důležitá zmínka hovoří 
o tom, že všichni ostatní „přísežně se zaklínali, že 
budou žít podle Božího zákona“ (Neh 10,29.30). Co 
bylo na této smlouvě tak významného, že všich-
ni toužili vstoupit do tohoto smluvního vztahu 
s Bohem? Abychom našli na tuto otázku odpo-
věď, musíme se vrátit na úplný začátek a pocho-
pit biblický ideál smlouvy.

Důležitost smluvního uspořádání spočívala 
v tom, že (1) smlouva byla součástí Božího po-
stoje k hříšnému lidstvu a jeho touhy po vztahu 
s lidmi, (2) smlouva zároveň umožňovala lidem 
prokázat jejich přání zasvětit život Bohu.

Příběh stvoření zaznamenaný v Gn 1. a 2. ka  -
pitole ukazuje nejen stvoření prvních lidí, ale 

i budování a definování jejich vztahu s Bohem 
a navzájem mezi sebou. Potom však přišel hřích, 
který výrazným způsobem všechny vztahy na-
rušil. Hřích je pravým opakem stvoření – přináší 
zánik a smrt.

Adamův rodokmen se rozdělil, když si 
Kain vybral zlo (Gn 4,8–17) a Šét přijal Boha 
(Gn 5,3.24). Sedmý po Adamovi (včetně) v Kai-
nově rodokmenu byl Lámech (Gn 4,17–24), 
který měl jako první dvě ženy. Násilí v této 
části rodiny stálo v protikladu s věrností 
ve větvi Šéta. V jeho rodokmenu byl sedmým 
v pořadí Henoch (Enoch; B21, BK), který „cho-
dil s Bohem“ (Gn 5,24) a byl vzat do nebe. Na-
neštěstí se svět přikláněl stále více ke zlu 
než k Bohu. Konečně nastala situace, kdy byl 
rod věrných tak malý, že by brzy nezůstal 
nikdo, jehož prostřednictvím by mohl Bůh 
naplnit své zaslíbení potomka, který zachrá-
ní lidstvo. Tehdy Bůh zasáhl lidstvo a zemi 
potopou. Potopa byla jen další formou zániku 
a přinesla smrt. Bůh potopou zničil to, co již 
dříve zničili lidé (Gn 6,11–13).

Jaká je tvá osobní zkušenost se zni ující mocí h íchu? Jakým zp sobem a jakou mocí se 
dá bojovat proti h íchu? Jak se dá tato moc získat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2Pečetě připojili místodržící Nehemjáš, syn Chakaljášův, 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 kněží.10Levité: Azanjášův syn Jéšua, Binúj ze synů Chenadadových, Kadmíel11a jejich bratří Šebanjáš, Hódijáš, Kelíta, Pelajáš, Chánan,12Míka, Rechób, Chašabjáš,13Zakúr, Šerebjáš, Šebanjáš,14Hódijáš, Baní a Benínu.15Představitelé 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, Maasejáš27a Achijáš, Chánan, Anan,28Malúk, Charim a Baana.

-jcHB
Zvýraznění
8I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.9Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“10Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.11Nyní budeš proklet a odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.12Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem.“13Kain Hospodinu odvětil: „Můj zločin je větší, než je možno odčinit.14Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít.“15Ale Hospodin řekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou.“ A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.16Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu.17I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.

-jcHB
Zvýraznění
3Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.24I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.

-jcHB
Zvýraznění
17I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.18Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha.19Lámech pojal dvě ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila.20Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají 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 řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal-kainovou byla Naama.23Tu řekl Lámech svým ženám: „Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu.24Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát.“

-jcHB
Zvýraznění
11Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.12Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.13I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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SMLOUVA V D JINÁCH
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. (Gn 9,16)
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. (Žd 13,20.21)

Osobní studium
Bůh je věrný a plní svá zaslíbení. Po potopě 
přichází nový začátek prostřednictvím Noe-
ma a jeho potomstva. I s nimi se Bůh snažil 
vybudovat vztah, který byl postaven na my-
šlence smlouvy. V Bibli můžeme rozpoznat 
sedm hlavních smluvních vztahů, které Bůh 
uzavřel s lidmi:
1. smlouva –  Adam (Gn 1–3)
2. smlouva –  Noe (Gn 6–9)
3. smlouva –  Abraham (Gn 12,1–3; 15; 17)
4. smlouva –  Mojžíš a Izraelci (známá také 
 jako smlouva ze Sínaje, Ex 19–24)
5. smlouva –  Pinchas (Nu 25,10–13)
6. smlouva –  David (2S 7,5–16)
7. smlouva –  Nová smlouva (Jr 31,31–34)

Přečti si následující texty, ve kterých se 
hovoří o „věčné smlouvě“. Jak tomuto ozna-
čení rozumíš? Jak bys vyjádřil podstatu 
„věčné smlouvy“?

Gn 9,16
Gn 17,7
Iz 55,3
Žd 13,20.21
V Bibli se termín „věčná smlouva“ objevuje 

šestnáctkrát. Z toho třináct zmínek se vzta-
huje na smlouvy s Abrahamem, s Izraelci 
na Sínaji a s Davidem. Skip MacCarty říká, 
že „věčná smlouva je smlouvou lásky, která 

existovala po celou věčnost uprostřed Troji-
ce a kterou Trojice prokazuje celému stvoře-
ní.“ (In Granite or Ingrained? Berrien Springs, 
MI: Andrews University Press, 2007, str. 7)

Každá ze sedmi zmíněných smluv je je-
dinečná, ale všechny mají v sobě zakompo-
novanou myšlenku „věčné smlouvy“. Je to 
podobné jako s konceptem „věčného evan-
gelia“, které je poprvé představeno v Gn 3,15 
a pak je postupně zjevováno v celém Pís-
mu. Každá následující smlouva slouží k roz-
šíření a prohloubení našeho pochopení 
věčné smlouvy lásky, která je plně zjevena 
v plánu spasení. A i když často od sebe odli-
šujeme takzvanou starou smlouvu a novou 
smlouvu, obě v sobě obsahují stejná zaslí-
bení:

1. Posvěcení: „Svůj zákon jim dám do nit-
ra, vepíši jim jej do srdce.“ (Jr 31,33; porovnej 
s Žd 8,10)

2. Smíření: „Budu jim Bohem a oni budou 
mým lidem.“ (Jr 31,33; porovnej s Žd 8,10)

3. Poslání: „Už nebude učit každý svého 
bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte 
Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nej-
menšího do největšího z nich…“ (Jr 31,34; po-
rovnej s Žd 8,11)

4. Ospravedlnění: „Odpustím jim jejich ne-
pravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ 
(Jr 31,34; porovnej Žd 8,12)

Jak se v ná smlouva lásky projevuje ve tvém život ? Jaká je tvá zkušenost s uvedenými 
ty mi zaslíbeními?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.‘

-jcHB
Zvýraznění
11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.

-jcHB
Zvýraznění
10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

-jcHB
Zvýraznění
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

-jcHB
Zvýraznění
Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. “

-jcHB
Zvýraznění
Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.

-jcHB
Zvýraznění
31„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.32Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův.33Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.34Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“

-jcHB
Zvýraznění
5„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil?6Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem.7Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, zdalipak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele, svůj lid: ‚Proč mi nezbudujete cedrový dům?‘8Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem.9Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.10I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív,11ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě.12Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království.13Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.14Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli člověka.15Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl.16Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn.“

-jcHB
Zvýraznění
10Nato promluvil Hospodin k Mojžíšovi:11„Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců tím, že dal uprostřed nich průchod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskoncoval.12Proto vyhlas: Hle, daruji mu svou smlouvu pokoje.13Ta bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smírčí obřady .“

-jcHB
Zvýraznění
1I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.2Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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STRUKTURA SMLOUVY
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 bude-
me sloužit Hospodinu.“ (Joz 24,14.15)

Osobní studium
Při studiu Písma můžeme rozpoznat, že kaž-
dá biblická smlouva má typické uspořádání, 
které můžeme najít i u smluv okolních náro-
dů, například Chetitů. Bůh tedy oslovoval 
lidi takovým způsobem, kterému ve své kul-
tuře mohli dobře rozumět.

Smlouvy, které byly typické v čase staro-
věkého Izraele, měly následující strukturu: 
1. preambule (kdo je Bůh); 2. historický úvod 
(vymezení předchozího vztahu); 3. zákonné 
podmínky; 4. požehnání a kletby; 5. svědci 
a 6. zvláštní ustanovení nebo podpis smlou-
vy. Nemusí nás tedy překvapit, že Bůh po-
užíval podobnou strukturu při komunikaci 
s lidmi. Dělal to, čemu mohli rozumět.

Celé Deuteronomium je napsáno ve for-
mě smlouvy, protože Mojžíš zve Boží lid, 
aby vstoupil do smluvního vztahu s Bo-
hem. Smlouva je zde vyjádřena následujícím 

způsobem: (1) Preambule (Dt 1,1–5); (2) His-
torický úvod (Dt 1,6–4,43); (3) Zákonné pod-
mínky (Dt 4,44–26,19); (4) Požehnání a kletby 
(Dt 27–30); (5) Svědci (Dt 30,19) a nakonec 
(6) Zvláštní ustanovení (Dt 31,9–13).

Podobnou strukturu má i obnova smlouvy, 
kterou inicioval Jozue. Nejprve je v preambuli 
představen Bůh jako „Hospodin, Bůh Izraele“ 
(Joz 24,2). Poté následuje dlouhý historický 
úvod, ve kterém Jozue připomíná, co pro ně 
Bůh udělal v minulosti (Joz 24,2b–13). 

Následují zákonné podmínky ve formě 
shrnutí zákona (Joz 24,14.15.23). Další část 
tvoří požehnání a kletby (Joz 24,19.20), ozna-
čení svědků (Joz 24,22.27) a zvláštní usta-
novení (Joz 24,25.26). I v této kapitole tedy 
můžeme vidět základní formu smluvního 
uspořádání, které mělo Izraelcům nejen 
připomenout Boží vedení v minulosti, ale 
i jejich povinnosti vyplývající ze smluvního 
vztahu.

Uvažuj o slovech smlouvy z knihy Jozue: „Všechna tato slova si trvale zapamatujte a své-
mu Bohu Hospodinu d v ujte. Uctívejte výhradn  jen jeho a ostatní falešná božstva 
vašich p edk  a okolních národ  beze stopy odstra te. Nechcete-li však z jakéhokoliv 
d vodu Hospodinu sloužit, potom se ješt  dnes rozhodn te, koho tedy vlastn  chcete 
uctívat. Zda sv íte svou d v ru boh m, které uctívali vaši p edkové za Eufratem, nebo 
božstv m Emorejc , jejichž zemi jste osídlili. A  se však rozhodnete jakkoliv, já a celá má 
rodina z staneme v rni Hospodinu.“ (Joz 24,14.15; SNC) Pokus se tyto verše vyjád it vlast-
ními slovy. Který princip uvedený v tomto textu m žeš aplikovat do svého života?

Aplikace

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání, ve stepní pustině naproti Súfu mezi Páranem, Tófelem, Lábanem, Chaserótem a Dí-zahabem.2Cesta od Chorébu směrem k pohoří Seíru do Kádeš-barneje trvá jedenáct dní.3Ve čtyřicátém roce, prvního dne jedenáctého měsíce, sdělil Mojžíš synům Izraele vše, co mu pro ně Hospodin přikázal,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 začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon

-jcHB
Zvýraznění
9I napsal Mojžíš tento zákon a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším.10Mojžíš jim přikázal: „Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhu, o slavnosti stánků,11až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli.12Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona.13Též jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili.“

-jcHB
Zvýraznění
Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo

-jcHB
Zvýraznění
2Jozue řekl všemu lidu: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům.

-jcHB
Zvýraznění
2Jozue řekl všemu lidu: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům.3Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou 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 pohoří. Jákob a jeho synové sestoupili do Egypta.5Poslal jsem Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt divy , které jsem učinil uprostřed nich. Potom jsem vás vyvedl.6A když jsem vyvedl vaše otce z Egypta, přišli jste k moři. Egypťané však vaše otce pronásledovali u Rákosového moře na vozech a koních.7I úpěli k Hospodinu a on položil mračno mezi vás a Egypťany a způsobil, že se přes ně přelilo moře a přikrylo je. Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti.8Potom jsem vás uvedl do země Emorejců, kteří sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil.9Když se pozdvihl moábský král Balák, syn Sipórův, aby bojoval proti Izraeli, a poslal pro Bileáma, syna Beórova, aby vám zlořečil,10nechtěl jsem Bileáma slyšet, opětovně vám musel žehnat. Tak jsem vás vytrhl z jeho rukou.11Pak jste přešli Jordán a přišli jste k Jerichu. Občané Jericha, Emorejci, Perizejci, Kenaanci, Chetejci, Girgašejci, Chivejci a Jebúsejci bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou.12Poslal jsem před vámi děsy a ti je před vámi zapudili, totiž dva krále emorejské; ne zapudil jsi je ty svým mečem a lukem.13Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte.

-jcHB
Zvýraznění
14Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.15Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“23Jozue pokračoval: „Odstraňte tedy cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu, Bohu Izraele.“

-jcHB
Zvýraznění
19Tu řekl Jozue lidu: „Nebudete moci sloužit Hospodinu, neboť on je Bůh svatý. Je to Bůh žárlivý, nepromine vám vaše nevěrnosti a hříchy.20Jestliže opustíte Hospodina a budete sloužit cizím bohům, odvrátí se, zle s vámi naloží a skoncuje s vámi, ač vám předtím učinil mnoho dobrého.“

-jcHB
Zvýraznění
22Nato Jozue vyhlásil lidu: „Budete svědky sami proti sobě, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit Hospodinu.“ Odpověděli: „ Ano , budeme svědky.“27A všemu lidu Jozue řekl: „Hle, tento kámen bude proti nám jako svědek, neboť slyšel všechna slova, která s námi Hospodin mluvil. Bude proti vám jako svědek, abyste nezapírali svého Boha.“

-jcHB
Zvýraznění
25I uzavřel Jozue onoho dne v Šekemu smlouvu s lidem a vydal mu nařízení a právní ustanovení.26Tato slova zapsal Jozue do knihy Božího zákona. Pak vzal veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným stromem, který stál při Hospodinově svatyni.

-jcHB
Podtržení
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SLIBY
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 vymáhat dluhy. 33Budeme se pod izovat p íkaz m o odevzdávání t etiny šekelu 
ro n  pro službu v dom  našeho Boha…“ (Neh 10,31–33)

Osobní studium
Přečti si text Neh 10,29–40. Který z uvede-
ných slibů považuješ ty osobně za nejdůleži-
tější? Proč?
Izraelci se zavázali:

1. Vyhýbat se smíšeným manželstvím 
(nespojovat se v manželství s těmi, kteří by 
mohli člověka vést k modloslužbě a tím k na-
rušení víry, protože narušení vztahu k Bohu 
vede k poškození vztahů s lidmi).

2. Zachovávat sobotní odpočinek (žádné 
obchodní aktivity, které by vedly k narušení 
svatosti soboty).

3. Zachovávat sedmý rok a odpouštět dlu-
hy, což mělo přinést svobodu chudým.

4. Finančně podporovat chrám, bohosluž-
by v něm a přinášet různé oběti, což mělo 
vést k zachování pravé bohoslužby.

Zatímco první tři sliby souvisejí se vztahy 
k druhým (manželství a odpuštění dluhů) 
a k Bohu (sobota), poslední slib (Neh 10,32–39) 
se týká fungování chrámu.

Společenství se těmito kroky snažilo 
vyjádřit, že se zavázali dodržovat smlou-
vu a prakticky budovat svůj vztah k Bohu 
a k druhým lidem. A přestože ne vždy se jim 
dařilo dokonale zachovávat celou smlouvu, 
chápali, že správné návyky a jednání mají 
vliv na jejich budoucnost. Pokud se Izraelci 
chtěli vydat na správnou cestu, museli si 
stanovit takové postupy a zvyky, které jim 
měly pomáhat dosáhnout zvolený cíl. Pokud 
chtěli mít úzké společenství s Bohem, pak 
jim k dosažení tohoto cíle mohlo pomoci to, 
že budou dbát na důležitost soboty a budou 
se starat o správné fungování chrámu.

Naneštěstí při plnění svých slibů nepo-
stupovali tak, jak se zavázali, o čemž po-
dávají svědectví poslední kapitoly knihy 
Nehemjáš. Ale navzdory selháním mnoha 
jednotlivců se velké množství lidí snažilo 
žít podle daných slibů. Když Bohu dovolíme, 
aby stál uprostřed našeho života, a budeme 
ho prosit o pomoc, můžeme si rozvinout ná-
ležité návyky a držet se správné cesty.

„Celá prom na našeho života je d sledkem správného rozhodování. Když se v dom  po-
stavíme na Boží stranu, on nám dá svou sílu, která nás pak povede. Tím, že se každý den 
odevzdáváme Bohu, dostáváme sílu žít novým životem, životem víry.“ (SC 48; CVP 49) Je 
toto i tvá zkušenost? Pokud ne, co ti v tom brání?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
29Ostatní lid, kněží, levité, vrátní, zpěváci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se oddělili od národů zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo to byl schopen pochopit,30připojovali se ke svým vznešeným bratřím. Přicházeli a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho nařízení.31Prohlásili : „Nebudeme dávat své dcery národům země a jejich dcery nebudeme brát pro své syny.32Když budou přinášet národy země v den odpočinku k prodeji různé zboží a obilí, v den odpočinku, totiž ve svatý den, je od nich nebudeme brát. Sedmého léta necháme pole ladem a nebudeme vymáhat dluhy.33Budeme se podřizovat příkazům o odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha,34na předkladné chleby, na pravidelný obětní dar, na pravidelnou oběť zápalnou ve dnech odpočinku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smírčí oběti za hřích za Izraele, vůbec na všechno dílo domu našeho Boha.35Losem jsme rozvrhli dodávky dříví mezi kněze, levity a lid, jak je mají přinášet do domu našeho Boha podle našich otcovských rodů ve stanovené časy rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina, našeho Boha, jak je psáno v Zákoně.36Také budeme přinášet prvotiny ze svých rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu.37I prvorozené ze svých synů a ze svého dobytka, jak je psáno v Zákoně, prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme přinášet do domu svého Boha kněžím, kteří konají službu v domě našeho Boha.38Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu .39Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti.40Do těch komor totiž budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z obilí, z moštu a z čerstvého oleje. Tam je nádobí svatyně i kněží konající službu i vrátní a zpěváci. Dům svého Boha neopustíme.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
32Když budou přinášet národy země v den odpočinku k prodeji různé zboží a obilí, v den odpočinku, totiž ve svatý den, je od nich nebudeme brát. Sedmého léta necháme pole ladem a nebudeme vymáhat dluhy.33Budeme se podřizovat příkazům o odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha,34na předkladné chleby, na pravidelný obětní dar, na pravidelnou oběť zápalnou ve dnech odpočinku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smírčí oběti za hřích za Izraele, vůbec na všechno dílo domu našeho Boha.35Losem jsme rozvrhli dodávky dříví mezi kněze, levity a lid, jak je mají přinášet do domu našeho Boha podle našich otcovských rodů ve stanovené časy rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina, našeho Boha, jak je psáno v Zákoně.36Také budeme přinášet prvotiny ze svých rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu.37I prvorozené ze svých synů a ze svého dobytka, jak je psáno v Zákoně, prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme přinášet do domu svého Boha kněžím, kteří konají službu v domě našeho Boha.38Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu .39Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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CHRÁM
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. (Neh 10,33.34)

Osobní studium
Znovu se soustřeď na text Neh 10,33–40. Proč 
byl podle tebe pro Izraelce chrám tak důleži-
tý, že slíbili: „Dům svého Boha neopustíme“ 
(Neh 10,40)? V čem spočívala důležitost chrá-
mu pro život víry (Žd 8,1–7)?

Izraelci se zavázali, že se budou starat 
o chrám a o službu v něm. A přestože šlo 
o poměrně malou skupinu lidí, která byla na-
víc utlačovaná, rozhodli se, že musejí dávat 
ze svého mála tolik, aby chrám prosperoval, 
nejen bojoval o svou existenci. Rozhodli se 
proto dávat na chrám třetinu šekelu ročně, 
nejen v době, kdy si to vyžadoval zákon. Ná-
rod si uvědomoval, že musí udělat víc, než 
bylo předepsáno. Kromě toho si rozdělili 
odpovědnost za pálení dřeva na oltáři mezi 
jednotlivé rodiny. Uvědomovali si totiž, že 
bez správné organizace by toto nebylo mož-
né dlouhodobě udržet.

Prvotiny z úrody na poli a na stromech, 
desátky a dary zajišťovaly službu kněží a le-

vitů. Na podporu levitů byl určen desátek ze 
všeho. Desetina toho, co dostali levité, slouži-
la k podpoře kněží.

Chrám představoval tlukot srdce izrael-
ského národa. Byl pro víru Izraelců tak dů-
ležitý, že se největší národní tragédií stalo 
zničení chrámu králem Nebúkadnesarem 
a to, že dal odnést bohoslužebné předmě-
ty. Když chrám správně plnil svou úlohu, 
směřoval duchovní život národa správným 
směrem, protože vedl k rozhodujícímu řeše-
ní problému hříchu prostřednictvím smrti 
beránka. Když Ježíš zemřel na kříži, ten-
to předobraz se stal skutečností (Ř 5,5–10). 
Kromě toho lidé prostřednictvím každoroč-
ního Dne smíření nejen prožívali odpuštění, 
ale učili se také o Božím plánu zcela zničit 
zlo a hřích. Jinými slovy, chrám sloužil jako 
prostředek, který lidem zjevoval celý plán 
spasení. Poznání a pochopení chrámové 
služby nám pomáhá vidět širší obraz toho, 
jaký Bůh je a jaký je jeho plán pro naši zá-
chranu.

„V rohodné je to slovo a zaslouží si plného p ijetí: Kristus Ježíš p išel na sv t, aby za-
chránil h íšníky. Já k nim pat ím na prvním míst …“ (1Tm 1,15) V co v il a doufal apoštol 
Pavel? Jak m žeme prožívat stejnou nad ji, jakou žil Pavel?

Aplikace
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33Budeme se podřizovat příkazům o odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha,34na předkladné chleby, na pravidelný obětní dar, na pravidelnou oběť zápalnou ve dnech odpočinku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smírčí oběti za hřích za Izraele, vůbec na všechno dílo domu našeho Boha.35Losem jsme rozvrhli dodávky dříví mezi kněze, levity a lid, jak je mají přinášet do domu našeho Boha podle našich otcovských rodů ve stanovené časy rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina, našeho Boha, jak je psáno v Zákoně.36Také budeme přinášet prvotiny ze svých rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu.37I prvorozené ze svých synů a ze svého dobytka, jak je psáno v Zákoně, prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme přinášet do domu svého Boha kněžím, kteří konají službu v domě našeho Boha.38Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu .39Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti.40Do těch komor totiž budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z obilí, z moštu a z čerstvého oleje. Tam je nádobí svatyně i kněží konající službu i vrátní a zpěváci. Dům svého Boha neopustíme.“
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1Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu2v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.3Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti; proto musel i Ježíš nutně přinést oběť.4Na zemi by nemohl být knězem, protože zde už byli kněží, kteří přinášeli dary podle zákona.5Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek: ‚Hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.‘6Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.7Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou.
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5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. 7Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. 8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 9Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. 10Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si kapitolu „Úplné odevzdání“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 43–48; CVP 45–49).
„Služba v pozemské svatyni se dělila do dvou fází. Kněží sloužili každý den ve svatyni 

a pak jednou za rok konal velekněz ve svatyni svatých zvláštní úkon smíření a očištění 
svatyně. Každý den přinášeli kající hříšníci své oběti ke dveřím svatostánku, pokládali ruku 
na hlavu obětního zvířete a vyznávali své hříchy. Tím obrazně přenášeli svoji vinu ze sebe 
na nevinnou oběť. Pak bylo zvíře usmrceno. ‚Bez vylití krve,‘ vysvětluje apoštol, ‚není odpuš-
tění hříchu.‘ ‚V krvi je život těla.‘ (Lv 17,11) Porušení Božího zákona vyžaduje smrt přestupníka. 
Krev znázorňuje život hříšníka propadlého odsouzení. Jeho vinu přenesenou na oběť zanesl 
kněz v krvi obětního zvířete do svatyně a kropil jí před oponou, za níž byla truhla s deskami 
zákona, který hříšník přestoupil. Tímto obřadem byl hřích prostřednictvím krve obrazně 
přenesen do svatyně. V případě některých obětí nebyla krev vnášena do svatyně, ale její maso 
snědl kněz, jak Mojžíš přikázal Áronovým synům: ‚Vám ji (Bůh) dal, abyste nesli nepravost 
pospolitosti.‘ (Lv 10,17) Oba obřady jsou symbolem přenesení hříchu z člověka, který hřích 
vyznal, do svatyně.“ (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 my-

sleli s jejich dodržením. 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 po-
máhat jim žít lepším životem?

4.  Když mezi dv ma stranami chybí d v ra, že sta í podání ruky, je t eba právní doku-
ment 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?

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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