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Týden od 1. do 7. prosinceLekce 10

10

Uctívání Hospodina
Texty na tento týden
Neh 12,27–47; 1Pa 25,6–8; J 1,29.36; 1K 5,7; Žd 9,1–11

Základní verš
„Op vovali Hospodina a vzdávali mu chválu a est, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad 
Izrae lem je v né. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny 
základy Hospodinova domu.“ (Ezd 3,11)

Základní verš na tento týden nám ukazuje hlubší pohled na židovskou bohoslužbu. Vidíme 
vděčnost projevovanou Bohu a srdce naplněná radostí a chválou.

V roce 515 př. Kr. Izraelci slavili zasvěcení chrámu (Ezd 6,15–18). Přibližně o šedesát let později 
národ uskutečnil zasvěcení Jeruzaléma a dokončených hradeb (Neh 6,15–7,3; 12,27n).

Po uvedení rodokmenů v 11. a 12. kapitole knihy Nehemjáš se autor soustředí na dobu, kdy 
se konalo posvěcení města. Oslavy však nejsou zaznamenány v chronologickém pořadí. Ne-
byly tedy provedeny v době, kdy se přistěhovali do Jeruzaléma, ale až po dokončení hradeb. 
Pro izraelský národ bylo příznačné, že všechno zasvěcoval Bohu – chrám, městské hradby 
nebo dokonce domy či veřejné budovy. Každá taková příležitost byla důkladně připrave-
na. Součástí oslav byl zpěv, hudba, hodování, oběti, projevy radosti, všeobecné veselí, ale také 
očišťování lidu. David ustanovil během vysvěcování praxi obětování a židovští vůdcové 
následovali jeho příklad – počínaje Šalomounem, při příležitosti, kdy se podařilo navrátit 
do chrámu truhlu smlouvy (1Kr 8,5). 

Tento týden se budeme věnovat způsobu, jakým Izraelci uctívali Hospodina v době návra-
tu z exilu. Zároveň budeme hledat možnosti, jak se inspirovat tím, jak se chovali tehdy, při 
našem uctívání téhož Boha dnes.

 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:- Zpívání Hospodinovy písně- Očišťování- Dva velké sbory díkůvzdání- Obětování jako součást bohoslužby- Kněží a levité jako součást bohoslužby- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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ZPÍVÁNÍ HOSPODINOVY PÍSN
27K posv cení jeruzalémských hradeb vyhledali a p ivedli do Jeruzaléma levity ze všech jejich 
míst, aby uspo ádali radostnou slavnost posv cení spojenou s dík vzdáním a zp vem za do-
provodu cimbál , harf a citer. 28Tu se shromáždili p íslušníci p veckých sbor  z okrsku kolem 
Jeruzaléma a z netófských dvorc , 29z Bét-gilgálu a z polností Geby a Azmávetu; zp váci si totiž 
vystav li dvorce okolo Jeruzaléma. (Neh 12,27–29)

Osobní studium
Jak bys na základě úvodních veršů charak-
terizoval tehdejší bohoslužbu a oslavování 
Hospodina? Co tě na daném popisu zaujalo 
nejvíc? Proč? 

V židovském národě existovala určitá sku-
pina levitů, kteří byli během chrámové služby 
pověřeni zpíváním a hraním. Bůh usměrňoval 
tuto praxi a dal takové pokyny, aby uctívání 
v chrámu bylo krásné a mistrně zvládnuté. Král 
David zorganizoval oslavy tak nádherně jako 
nikdo před ním. A tak potomci proroka, jehož 
David pověřil vedením bohoslužby v chrámu, 
byli stále povoláváni, aby „zpívali při službách 
v Božím domě“ (Neh 11,22).

Přečti si text 1Pa 25,6–8, který hovoří 
o přípravě na slavnostní bohoslužbu v Šalo-
mounově chrámě. Co nás tyto verše učí o vý-
znamu hudby a zpěvu při uctívání Boha? 

Zpěváci byli levité a oficiálně byli tedy 
přiděleni do služby v chrámu. Zajišťování 
hudebního doprovodu a zpěvu v chrámu tak 
bylo jejich zaměstnáním. Během vlády krále 
Davida se podařilo zorganizovat hudební 
školu, kterou řídil samotný David. Měla uči-
tele a studenty, mladé i staré, kteří se střídali 
při službě v chrámu a jejichž úkolem bylo 
doprovázet hudbou. Někteří hráli na hudeb-
ní nástroje, jiní zpívali, další měli na starosti 
oděv hudebníků nebo se starali o údržbu 
hudebních nástrojů. Jaký byl cíl takové pro-
fesionální organizace? Jejím posláním bylo 
rozvíjet talenty a snažit se o co nejlepší hu-
dební projev při uctívání Boha. Chvalozpěvy 
mají vycházet ze srdce a zaznívat způsobem, 
který posluchače duchovně povznese. Může-
me předpokládat, že hudebníci a zpěváci byli 
pro tuto službu v chrámu pečlivě vybíráni 
a vyškoleni.

Kdy jsi b hem bohoslužeb prožíval nejv tší radost? Jaký druh hudby dokáže nejvíce po-
zvednout tvé nitro k Hospodinu? V em je pro tebe hudba d ležitá?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
čtrnáct synů a tři dcery.6Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, harfami a citerami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi.7Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů.8Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi.



| 69  

10 | Uctívání HospodinaPo | 2. prosince

O IŠ OVÁNÍ
Kn ží a levité se o istili, pak o istili lid i brány a hradby. (Neh 12,30)

Osobní studium
Poté, co Písmo popíše vysvěcení jeruzalém-
ských hradeb a pak shromáždění se zpěváky, 
mluví další verš o tom, že došlo k velkému 
„očiš ťování“. Hebrejský kořen slova „očistit“ 
(thr), které je zde použito, znamená být čistý 
v každém smyslu tohoto slova. Ve Starém zá-
koně je používáno ve více kontextech, včetně 
morální a obřadní čistoty před Bohem.

Proč duchovní představitelé izraelského 
národa přistoupili tehdy k tomuto „očišťová-
ní“ (Neh 12,30)? Jaký mělo smysl? Potřebuje-
me takové „očištění“ i my dnes? Od čeho? Jak 
ho dosáhnout?

Chrám a chrámová služba byly klíčovou 
součástí náboženského života starověkého 
Izraele, avšak byly jen prostředkem k dosa-
žení určitého cíle, ne cílem samy o sobě. Tím 

cílem bylo vést lidi do spásného vztahu s je-
jich Bohem a zprostředkovat poznání jeho 
očišťující moci v životě člověka. A právě po-
znání toho, co Bůh pro nás udělal a od čeho 
nás zachránil, nás vede k lásce k Bohu 
a k jeho uctívání. Proto si starověcí Izraelci 
znovu a znovu připomínali, co pro ně Hos-
podin v minulosti udělal. Pomáhalo jim to 
poznávat Boží dobrotu a lásku. To bylo zákla-
dem pro radost a vděčnost, které naplňovaly 
celou jejich bohoslužbu.

Naše dnešní zkušenost a pochopení od-
puštění hříchu v nás má probouzet vděčnost 
Bohu, pocit naděje a radosti. Pak je pro nás 
snadné oslavovat Boha a oceňovat krásu 
jeho charakteru. Největší zjevení toho, jaký 
Bůh je, se uskutečnilo na kříži, kde Ježíš nesl 
trest za naše hříchy, abychom my sami ne-
museli snášet trest za vlastní hříchy.

Bez ohledu na to, ím jsme si v život  prošli a jakých h ích  a selhání jsme se dopustili, 
na k íži m žeme najít úplné odpušt ní – práv  tady a te . Pro  práv  te  neprosit o od-
pušt ní, které nám Ježíš neustále nabízí? Co to pro tebe znamená?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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DVA VELKÉ SBORY DÍK VZDÁNÍ
31P ikázal jsem judským velmož m, aby vystoupili na hradby, a postavil jsem dva velké d kovné 
sbory. Jeden šel doprava po hradbách k brán  Hnojné. 32Za nimi šel Hóšajáš s polovinou jud-
ských velmož … 35Z kn žstva tu byli s trubkami… 36…s hudebními nástroji Davida, muže Božího, 
a p ed nimi znalec Zákona Ezdráš. … 38Druhý d kovný sbor se jim ubíral naproti. Za ním jsem šel 
já s druhou polovinou lidu po hradbách, podél Pecné v že až k široké hradb … 40Oba d kovné 
sbory se zastavily na nádvo í Božího domu, i já s polovinou p edstavenstva… 42Zp váci zvu n  
zpívali za ízení Jizrachjáše. (Neh 12,31.32.35.36.38.40.42) 

Osobní studium
Přečti si text Neh 12,31–42. Jaký byl průběh 
celé slavnosti? Proč podle tebe hudba a zpěv 
hrály tak důležitou roli v celé oslavě?

Během Nehemjášova působení byly 
součástí bohoslužebné slavnosti dva velké 
pěvecké sbory, které kráčely kolem Jeru-
zaléma a v doprovodu hudebních nástro-
jů zpívaly písně díkůvzdání. Zpěváci začali 
na stejném místě, pak se rozdělili a podél 
městských hradeb kráčeli opačnými smě-
ry. Jednu skupinu vedl Ezdráš a stál v jejím 
čele, druhou skupinu uzavíral spolu s polo-
vinou lidu Nehemjáš. Oba sbory se pak zno-
vu setkaly a společně postupovaly směrem 
k chrámu. Oba průvody uzavírali kněží, kte-
ří troubili na trouby. Když sbory vstoupily 
do chrámu, postavily se proti sobě. Zdá se, že 
celé bohoslužebné shromáždění i oba průvo-
dy byly dokonale zorganizované.

Pokud chceme najít odpověď na otázku, 
proč je hudba tak důležitou součástí oslav 
a bohoslužeb, potřebujeme se na ni podívat 
v souvislosti se službou v chrámu. Chrámo-
vá hudba nebyla koncertem, kam by lidé 
přicházeli, aby si ho užili, jako když v kon-
certním sále zaznívá Beethovenova 5. sym-
fonie. Když hudebníci hráli a zpěváci zpívali, 
přítomní se sklonili k modlitbě. Posláním 

hudby bylo „vnést krásu do aktu bohosluž-
by“. (DOUKHANOVÁ Lillian, Sladěni s Bo-
hem. Advent-Orion, Praha 2015, str. 93)

Ústředním úkonem chrámové služby bylo 
obětování, což samo o sobě nebylo příliš pří-
jemné. Lidé přicházeli do chrámu, aby byli 
přímými účastníky obětování (což zname-
nalo podřezání) nevinných zvířat. Nádherná 
hudba pomáhala nejen pozvednout srdce 
člověka k nebesům, ale měla také udělat 
z celé události v určitém smyslu přívětivější 
zkušenost.

Uvažuj o místech Písma, kde hudba hrála 
důležitou roli při uctívání Boha. Co tě na da-
ných textech nejvíce oslovuje?

Ex 15,1

2Pa 20,21.22

Zj 15,2–4

Na zemi i v nebi je hudba součástí boho-
služeb. Všimni si, že ve výše uvedených ver-
ších je tématem zpěvu to, co Bůh vykonal 
pro svůj lid, včetně toho, že jim dal vítězství 
„nad šelmou“. (Vždyť jak jinak by takového 
vítězství mohli dosáhnout, kdyby jim ho Bůh 
nedaroval?) Jde o oslavu Boha za jeho skutky 
spasení.

Pokus se vyjmenovat co nejvíce p íležitostí, kdy pro tebe Hospodin ud lal n co, co by 
mohlo být dobrým d vodem k jeho oslav .

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
31Přikázal jsem judským velmožům, aby vystoupili na hradby, a postavil jsem dva velké děkovné sbory. Jeden šel doprava po hradbách k bráně Hnojné.32Za nimi šel Hóšajáš s polovinou judských velmožů33a Azarjáš, Ezra, Mešulám,34Juda, Binjamín, Šemajáš a Jirmejáš.35Z kněžstva tu byli s trubkami Zekarjáš, syn Jónatana, syna Šemajáše, syna Matanjáše, syna Míkajáše, syna Zakúra, syna Asafova,36a jeho bratří Šemajáš a Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda a Chananí s hudebními nástroji Davida, muže Božího, a před nimi znalec Zákona Ezdráš.37U Studničné brány, která byla naproti nim, vystoupili po schodech Města Davidova a pokračovali přístupem na hradby při Davidově paláci až k Vodní bráně na východě.38Druhý děkovný sbor se jim ubíral naproti. Za ním jsem šel já s druhou polovinou lidu po hradbách, podél Pecné věže až k široké hradbě,39podél Efrajimovy brány, Staré brány a Rybné brány při věži Chananeelu a věži Meá až k Ovčí bráně. Zůstali jsme stát ve Strážní bráně.40Oba děkovné sbory se zastavily na nádvoří Božího domu, i já s polovinou představenstva,41kněží Eljakím, Maasejáš, Minjamín, Míkajáš, Eljóenaj, Zekarjáš, Chananjáš s trubkami,42Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzí, Jóchanan, Malkijáš, Élam a Ezer. Zpěváci zvučně zpívali za řízení Jizrachjáše.

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.

-jcHB
Zvýraznění
21Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali: „Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné.“22V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm , kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi.

-jcHB
Zvýraznění
2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“
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OB TOVÁNÍ JAKO SOU ÁST BOHOSLUŽBY
V onen den také ob tovali veliké ob ti a radovali se, nebo  jim B h p ipravil p evelikou radost. 
I ženy a d ti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka. (Neh 12,43)

Osobní studium
Proč tehdy do bohoslužby díkůvzdání zařadi-
li také oběti? Nevylučuje se zabíjení obětních 
zvířat a radost před Bohem? 

Obětování bylo v chrámu (a dříve svato-
stánku) tou nejdůležitější součástí bohosluž-
by. Existovalo několik různých typů obětí 
a způsobů obětování. Některé byly vyjádřením 
zaslíbeného odpuštění, jiné vyjadřovaly vděč-
nost a radost ze společenství s Bohem. Oběti 
účastníkům bohoslužby připomínaly pravdu 
o Bohu a poukazovaly na zaslíbeného Mesiáše, 
který za ně obětuje vlastní život, protože on je 
Beránek Boží. Tím vytvářely ten nejpřirozeněj-
ší důvod k uctívání a oslavě Boha.

Uvažuj o textech J 1,29.36; Zj 5,6.12.13 a 1K 5,7. 
Na co podle těchto veršů ukazovaly oběti? Sta-
rověcí Izraelci se těšili ze smrti chovaného (nebo 
koupeného) zvířete, jehož oběť jen v náznacích 
zjevovala pravdu o zaslíbeném Zachránci. Pře-

mýšlej o svých důvodech k vděčnosti a radosti, 
když dnes už jasně víš, co znamenala Ježíšova 
smrt na kříži.

Všimni si, kolikrát se pouze v jediném verši 
Neh 12,43 mluví o velké radosti! Uprostřed 
vážnosti a bázně před Bohem, kterou lidé vy-
jadřovali během bohoslužby (vždyť nakonec 
zabití zvířete za jejich hříchy bylo vážnou 
a respekt vzbuzující událostí), prožívali věřící 
i obrovskou radost a veselí. Když přicházíme 
před Boha, je správné pociťovat posvátnou 
úctu a bázeň. Zároveň však můžeme prožívat 
i radost. 

Žalm 95 ukazuje, že opravdové uctívání 
a klanění se Bohu v sobě zahrnuje pozvá-
ní zpívat, křičet radostí a hrát k Boží oslavě 
(Ž 95,1) a zároveň také sklonění se v úctě před 
Bohem (Ž 95,6). Pro oslavu a uctívání našeho 
Stvořitele je důležité dosáhnout vyváženosti 
mezi radostí a vážností (či schopnosti proží-
vat obojí současně).

Co prožíváš a poci uješ, když p emýšlíš o tom, že na k íži visel a umíral za h íchy svého 
stvo ení ten, který je Stvo itelem všeho (J 1,1–3)? Jakou roli by m la hrát radost ve tvé 
zkušenosti s pravdou o k íži?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.36Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“

-jcHB
Zvýraznění
6Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa.12slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“13A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“

-jcHB
Zvýraznění
Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.

-jcHB
Zvýraznění
1Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,2vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!3Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.4On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.5Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.6Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.7On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas,8nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse,9kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.10Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná.11Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!

-jcHB
Zvýraznění
1Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy

-jcHB
Zvýraznění
6Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
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KN ŽÍ A LEVITÉ JAKO SOU ÁST BOHOSLUŽBY
44V onen den byli ustanoveni n kte í za správce komor pro sklady, ob tní dávky, prvotiny a de-
sátky, aby v nich usklad ovali ástky z m stských polností ur ené Zákonem kn žím a levit m. 
Juda se totiž radoval z kn ží a levit , p ipravených 45držet stráž svého Boha a dbát na o iš ování. 
I zp váci a vrátní konali službu podle na ízení Davida a jeho syna Šalomouna. 46Odedávna totiž, 
už za dn  Davidových a Asafových, vzdávali p ední zp váci zp vem Bohu chválu a est. 47Proto 
za dn  Zerubábelových i za dn  Nehemjášových odvád l celý Izrael p íslušné ástky na každý 
den pro zp váky a vrátné; odd loval je jako svaté dávky pro levity a levité z nich odd lovali svaté 
dávky pro Áronovce. (Neh 12,44–47)

Osobní studium
Proč se podle úvodních veršů Juda radoval 
„z kněží a levitů, připravených držet stráž 
svého Boha“? Proč byli důležití?

Jakou roli sehrávali kněží a levité ve sta-
rověkém Izraeli? Co bylo jejich úkolem 
a v čem spočívala jejich služba? V čem nám 
pomáhají lépe pochopit dílo Ježíše, našeho 
kněze (srov. Žd 9,1–11)?

„Kristova prostřednická služba za člo-
věka v nebeské svatyni je právě tak pod-
statná součást plánu vykoupení jako jeho 
smrt na kříži. Toto dílo zahájil svou smrtí 
a po svém zmrtvýchvstání vystoupil na ne-
besa, aby je dokončil v nebi. Vírou smíme 
vstoupit za oponu, ‚kam jako první za nás 
vstoupil Kristus‘ (Žd 6,20).“ (GC 489; VDV 320)

Ačkoliv lidé žijící v období, o kterém mlu-
víme, neměli takové poznání jako my dnes, 
chápali, jak nesmírně důležitá je činnost le-
vitů, kteří jako jediní mohli konat službu 
v chrámu. Izraelci byli rádi, že Boží dílo kona-
li právě levité. Národ trávil čas s Bohem při 

čtení jeho slova, modlitbě, uctívání a novém 
odevzdání se Bohu. Uprostřed toho pocho-
pili, že chrámová služba byla zanedbaná a je 
třeba ji obnovit. Když se to podařilo, lidé se 
radovali z toho, co budou levité dělat v jejich 
prospěch. Bůh přesvědčil svůj lid o tom, že 
chrámová služba je součástí jeho projektu 
uctívání.

Naneštěstí Boží služebníky, učitele Pís-
ma a hudebníky bereme často jako samo-
zřejmost. Dokonce i v době Nehemjáše byla 
podpora levitů někdy silná, jindy velmi sla-
bá. Vzhledem k tomu, že lidé často přestávali 
dávat desátky a dary, museli se levité často 
vracet k jiné práci než k té, která je čekala 
v chrámu, aby zajistili své rodiny.

Bez desátků a sbírek by neexistovala ani 
celosvětová církev. Pokud chceme, aby naše 
služba pokračovala, musíme být ochotni 
podporovat ji finančně i slovem. Církev zde 
na zemi možná nikdy nebude dokonalá, to 
by však nemělo podkopat naše dávání Bohu, 
aby jeho dílo mohlo pokračovat na celém 
světě.

Jak vnímáš ty, kte í v církvi slouží Bohu na plný úvazek? Máš sklon je spíše kritizovat, nebo 
povzbuzovat? Koho bys tento týden mohl povzbudit ve služb , která mu byla sv ena?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské.2To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby.3Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně.4Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy, ze všech stran krytá zlatem, v ní pak byla zlatá nádoba s manou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy.5Nad ní byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit.6Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu.7Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu.8Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku.9To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje;10jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání.11Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším.

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si kapitolu „Trvalý pokoj“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 67–75; CVP 69–76).
„Po celou věčnost budou vykoupení přemýšlet a zpívat o Kristově kříži. V oslaveném Kristu 

budou vidět Krista ukřižovaného. Nikdy nezapomenou, že Pán, který svou mocí stvořil a udržu-
je nesčíslné světy v nekonečném vesmíru, milovaný Boží Syn, Vládce nebes, kterého radostně 
uctívají cherubíni a serafíni, se ponížil, aby pozvedl člověka padlého do hříchu. Nezapomenou, 
že snášel trest a hanbu za hřích, ani to, že před ním Otec skryl svou tvář, až mu bída ztraceného 
světa zlomila srdce a ukončila jeho utrpení na golgotském kříži. Skutečnost, že Stvořitel všech 
světů a Soudce všech stvořených bytostí odložil svou slávu a z lásky k člověku se ponížil, bude 
ve vesmíru trvale vzbuzovat obdiv a úctu. Až se zástupy zachráněných budou dívat na svého 
Vykupitele a uvidí věčnou slávu Otce zářící v jeho tváři, až uvidí Boží trůn, který stojí věčně, 
a poznají, že jeho království je bez konce, budou nadšeně jásat: ‚Čest a sláva Beránkovi, který se 
obětoval a smířil nás s Bohem svou nejdražší krví!‘“ (GC 651.652; VDV 419)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak by se dala najít správná vyváženost mezi radostí a vážností? Nebo si položte tuto 

otázku jinak: Je možné být vážný a zárove  prožívat radost, nebo se navzájem zcela 
vylu ují?

2.  Prost ednictvím posv cení Izraelci vložili jeruzalémské hradby zcela do Božích ru-
kou. Vyjád ili tak, že pokud nejsou jako národ pod Boží ochranou, samotné hradby jim 
nepomohou. Šalomoun ekl: „Nestaví-li d m Hospodin, nadarmo se namáhají stavite-
lé. Nest eží-li m sto Hospodin, nadarmo bdí strážný.“ (Ž 127,1) Co vám to íká o vší naší 
práci, kterou d láme pro Boha?

3.  Jaké místo má hudba p i bohoslužb  ve vašem sboru?
4.  Písmo mluví jasn : Ježíš je náš velekn z v nebeské svatyni. Co p esn  tam te  d lá? Jak 

tomu rozumíte? Co nás služba kn ží v pozemské svatyni u í o tom, co pro nás koná Ježíš 
v nebeské svatyni?

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:
________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________

 16:02

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení




