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� Základní verš 
„Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy uzav�u s domem izraelským i s domem judským novou 

smlouvu.“ (Jr 31:31) 
 

   P�ed n�kolika lety se na stránkách novin objevil výstižný kreslený vtip. Byl na n�m obchodní manažer 
velké firmy, který svým koleg�m a zam�stnanc�m hrd� ukazoval krabici pracího prášku, na níž se skv�l 
velký �ervený nápis „NOVÝ“. Samoz�ejm�, že �tená�e p�irozen� napadlo, že se jedná o zcela nový výrobek 
jejich firmy. Nicmén� manažer vše hned vysv�tlil: „To, co je na n�m nové, je ten nápis!“ Na obsahu se 
nezm�nilo nic, nový byl pouze nápis. 
   Jak je tomu s Boží „novou smlouvou“? Na jedné stran� se na ní také nic nezm�nilo. Základ smlouvy, 
nad�je, kterou nám nová smlouva dává, a závazky z ní vyplývající jsou stejné jako p�i staré smlouv�, kterou 
znali lidé od po�átku d�jin. Smlouva je stále smlouvou Boží milosti a milosrdenství. Založená je na lásce, 
která vít�zí nad lidskými slabostmi a porážkami. A p�esto její ozna�ení není jen „reklamním trikem“.          
V n��em je zcela nová. Není už jen o�ekávanou nad�jí, ale realitou záchrany. Má tu výhodu, že už nemusí-
me o�ekávat p�íchod Mesiáše, na kterého ukazovaly symboly a p�edobrazy, ale v Ježíši Kristu m�žeme 
vid�t napln�ní. B�h nám odhalil, jaké plány p�ipravil už p�ed vznikem sv�ta. 
 

� Osnova lekce: 
P�i studiu se b�hem tohoto týdne zamyslíme nad tím, co Bible nazývá „novou smlouvou“ Boha            
s �lov�kem, jaký je její význam a �ím se liší od t�ch p�edchozích. 
I. Zaslíbení „nové smlouvy“ (ned�le) 
II. V �em je tato smlouva „nová“ a „lepší“ 
• Dotýká se p�ímo lidského srdce (pond�lí) 
• Je nabídnuta všem lidem, nejen Žid�m (úterý) 
• Není jen p�edobrazem, ale vychází z Ježíšovy ob�ti (st�eda, �tvrtek) 
 

NE 30. kv�tna – Hle, p�icházejí dny… 
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 ucho-

pil za ruku, abych je vyvedl z egyptské zem�. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem z�stal jejich manže-

lem, 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.“ 
� 2:15  „Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosv�d�uje jejich sv�domí, pon�vadž 
jejich myšlenky je jednou obvi�ují, jednou hájí.“ 
 

PO 31. kv�tna – Smlouva zasahující lidské srdce 
Oz 2:18-22  18V onen den, je výrok Hospodin�v, budeš ke mn� volat: „M�j muži,“ a nenazveš m� už: 

„M�j Baale.“ 19Odstraním z jejích úst jména baal�; jejich jména nebude už nikdo p�ipomínat. 20V onen 

den pro n� uzav�u smlouvu s polní zv��í a s nebeským ptactvem i se zem�plazy. Vymýtím ze zem� luk, me� 

i válku a dám jim uléhat v bezpe�í. 21Zasnoubím si t� nav�ky, zasnoubím si t� spravedlností a právem, 

milosrdenstvím a slitováním, 22zasnoubím si t� v�rností a poznáš Hospodina.“ 
Jr 24:7  „Dám jim srdce, aby m� poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, nebo� se ke mn� 
navrátí celým srdcem.“ 
Ez 11:19  „A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich t�la srdce kamenné a dám 
jim srdce z masa.“ 
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Shrnutí 
 

Nová smlouva je vznešen�jší, pln�jší a lepší p�edstavení plánu vykoupení. I my máme ú�ast na této 

smlouv� vírou, která se projeví poslušností zákona napsaného v našich srdcích. 
 

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. 

� 
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�T 3. �ervna – Kn�z nové smlouvy 
Žd 10:1.11.12.14  „1V zákon� je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skute�nost. Proto stále 

stejné ob�ti, p�inášené každoro�n� znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale o�istit ty, kdo s nimi p�ichá-

zejí. (…) 11Každý kn�z stojí a koná denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy 

nemohou navždy zahladit h�íchy. 12Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici 

Boží… 14Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje.“ 
Žd 10:4  „Nebo� krev býk� a kozl� není s to h�íchy odstranit. 
Žd 8:1-5  „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.‘“ 
Mt 27:50.51  „50Ale Ježíš znovu vyk�ikl mocným hlasem a skonal. 51A hle, chrámová opona se roztrhla vp�li odshora až 
dol�, zem� se zat�ásla, skály pukaly.“ 
Žd 9:12  „A nevešel do svatyn� s krví kozl� a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal v��né 
vykoupení.“ 
 

PÁ 4. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Kristus jedl chleba a pil víno spole�n� s u�edníky. Dal jim tak záruku, že je jejich Vykupitelem. P�edal 
jim novou smlouvu, podle níž se všichni, kdo jej p�ijímají, stávají Božími d�tmi a Kristovými spolud�dici. 
Podle smlouvy se jim m�lo dostat všech požehnání v život� na zemi i na v��nosti. Smlouva m�la být zpe�e-
t�na Kristovou krví. Ve�e�e Pán� m�la u�edník�m p�ipomínat nekone�nou ob��, kterou pro každého z nich 
a pro celé padlé lidstvo Kristus p�inesl.“ (DA 659; TV 421.422) 
   „Nejpozoruhodn�jším znakem této nové smlouvy pokoje je nesmírné bohatství odpoušt�jícího milosrden-
ství, které je nabízeno h�íšníkovi, jestliže �iní pokání a zanechává sv�j h�ích. Duch svatý popisuje evangeli-
um jako spasení prost�ednictvím milosrdenství našeho Boha. ‚Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich 
h�íchy už nevzpomenu,‘ �íká B�h t�m, kte�í �iní pokání (Žd 8,12). Odvrací se B�h od spravedlnosti, aby 
prokázal milosrdenství h�íšníkovi? Ne, B�h nem�že dovolit, aby porušování jeho zákona z�stalo bez trestu. 
Podmínkou života v nové smlouv� je dokonalá poslušnost. Jestliže �iní h�íšník pokání a vyznává svoje 
h�íchy, najde odpušt�ní. Kristova ob�� za h�íšníky je zárukou toho, že mu bude odpušt�no. Kristus splnil 
požadavky zákona za každého kajícího se h�íšníka, který mu d�v��uje.“ (AG 138) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jakou p�ednost má zákon napsaný v srdci oproti tomu na kamenných deskách? Na který �lov�k snadn�ji 
zapomene? 
 

2. Jak m�žeme poznat, zda máme zákon napsaný v srdci? Jak se to projevuje? 
 

3. Vra�me se k druhému citátu Ellen G. Whiteové. Jak chápeš výrok o „podmínce dokonalé poslušnosti“     
a „Kristov� ob�ti jako záruce odpušt�ní“? Znamená to, že pokud nebudeme dokonale poslušní, jsme ztrace-
ni? Nebo tu snad je �e� o n�kom jiném, dokonale poslušném? 
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Ez 36:26.27  „26A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho t�la srdce kamenné       
a dám vám srdce z masa. 27Vložím vám do nitra svého ducha; u�iním, že se budete �ídit mými na�ízeními, zachovávat 
moje �ády a jednat podle nich.“ 
 

ÚT 1. �ervna – Smlouva pro všechny 
Iz 56:6.7  „6T�m z cizinc�, kte�í se p�ipojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali 

jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesv�covali den odpo�inku, kdo se pevn� drží 

mé smlouvy, 7p�ivedu na svou svatou horu a ve svém dom� modlitby je oblažím radostí, jejich ob�ti zápal-

né a ob�tní hody dojdou na mém oltá�i zalíbení. M�j d�m se bude nazývat domem modlitby pro všechny 

národy.““ 
Jr 31:33 B21  „Nuže, toto je smlouva, kterou po t�ch dnech uzav�u s domem Izraele, praví Hospodin: Sv�j zákon vložím 
do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ 
Jr 31:33.34  „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.““ 
Ex 34:6  „Když Hospodin kolem n�ho p�echázel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! B�h plný slitování a milostivý, shovíva-
vý, nejvýš milosrdný a v�rný.“ 
� 3:24  „Jsou ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ 
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. … 12Slituji se nad jejich nepravostmi     
a na jejich h�íchy už nevzpomenu.‘“ 
� 11:5-7  „5A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. 6Když z milosti, tedy ne na základ� skutk� – jinak by milost 
nebyla milostí. 7Co z toho plyne? Izrael nedosáhl, o� usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z Izraele, ale ostatní z�stali zatvr-
zelí.“ 
Ef 2:12  „Že jste v té dob� opravdu byli bez Krista, odlou�eni od spole�enství Izraele, bez ú�asti na smlouvách Božího 
zaslíbení, bez nad�je a bez Boha na sv�t�.“ 
Žd 9:15  „Proto je Kristus prost�edníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, p�ijali v��né d�dictví, které 
jim bylo zaslíbeno – nebo� jeho smrt p�inesla vykoupení z h�ích�, spáchaných za první smlouvy.“ 
 

ST 2. �ervna – Lepší smlouva 
Žd 8:6-10  „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�ipra-
vovat druhou. 8Ale když B�h kárá sv�j lid, �íká: „Hle, p�icházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem 
izraelským i s domem judským uzav�u smlouvu novou, 9ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzav�el 
s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze zem� egyptské. Nebo� oni nez�stali      
v mé smlouv�, a já jsem se jich z�ekl, praví Hospodin. 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.““ 
Žd 9:8-14  „8Tím Duch svatý nazna�uje, že ješt� nebyla otev�ena cesta do nejsv�t�jší svatyn�, pokud stála p�ední �ást 
stánku. 9To bylo podobenstvím pro nyn�jší �as, nebo� dary a ob�ti, které se tam p�inášely, nemohly dokonale o�istit 
sv�domí toho, kdo je ob�tuje; 10jde jen o pokrmy, nápoje a r�zná omývání, tedy o vn�jší p�edpisy, platné jen do nového 
uspo�ádání. 11Ale když p�išel Kristus, velekn�z, který nám p�ináší skute�né dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, 
to jest pat�ícím k tomuto sv�tu, nýbrž stánkem v�tším a dokonalejším. 12A nevešel do svatyn� s krví kozl� a telat, ale 
jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal v��né vykoupení. 13Jestliže již pokropení krví kozl� a býk� a popel 
z jalovice posv�cuje poskvrn�né a zevn� je o�iš�uje, 14

�ím více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk�         
k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe sama jako neposkvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
Žd 7:25  „Proto p�ináší dokonalé spasení t�m, kdo skrze n�ho p�istupují k Bohu; je stále živ a p�imlouvá se za n�.“ 
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