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� Základní verš 
„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.“ 

(Žd 9:15) 
 

   Je tmavý, pozdní ve�er. Na temné obloze nejsou vid�t hv�zdy ani m�síc. Pono�ený do myšlenek krá�í 

František prázdnými, tmavými m�stskými ulicemi. Po n�jaké dob� za sebou uslyší kroky. N�kdo jde ve tm� 

za ním. František se nezastavuje, rychlé kroky se však stále p�ibližují. Za chvilku ho neznámý �lov�k do-

b�hne a ptá se: „Františku, jste tiska�?“ „Ano, jsem. Ale jak to, že m� znáte?“ 

   „Vlastn� vás neznám,“ odpovídá neznámý �lov�k. „Nikdy jsem se s vámi nesetkal. Znám však velmi 

dob�e vašeho bratra. Vaše pohyby, vaše ch�ze, vaše postava – to všechno mi tak siln� p�ipomn�lo vašeho 

bratra Vlá�u, že jsem usoudil, že jste to vy. Hodn� mi totiž o vás vypráv�l.“ 

   Tento jednoduchý p�íb�h nám chce p�iblížit pravdu o služb� v nebeské svatyni. Bible �íká, že služba         

v pozemské svatyni je stín, obraz, znázorn�ní skute�nosti. I p�esto dostate�n� jasn� zjevovala pravdy, které 

p�edstavovala: smrt Ježíše Krista a jeho velekn�žskou službu v nebeské svatyni. 
 

� Osnova lekce: 
P�i studiu této lekce se zam��ením na to, jakou roli v Božím plánu (a v jeho smlouvách s lidmi) hrála 
svatyn�, si p�ipomeneme obojí – pozemský p�edobraz (stín), ale i skute�nost, která je realitou. 
I. P�vodní význam izraelské svatyn� 
• Vyjád�ení Boží blízkosti (ned�le) 
• Pot�eba odpušt�ní díky ob�ti (pond�lí) 
II. „Nové“ pojetí svatyn� po k�íži 
• Ježíš – nejvyšší ob�� (úterý) 
• Ježíš – nejlepší velekn�z (st�eda) 
• Ježíš – slouží v lepší svatyni (�tvrtek) 
 

NE 6. �ervna – Blízký vztah 
Lv 26:11.12  „11Z�ídím si mezi vámi p�íbytek a nezprotivíte se mi. 12Budu procházet mezi vámi a budu 

vám Bohem a vy budete mým lidem.“ 
Ex 25:8  „A� mi ud�lají svatyni a já budu bydlet uprost�ed nich.“ 
 

PO 7. �ervna – H�ích, ob�� a p�ijetí 
Žd 9:13.14.22  „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. 
22Podle zákona se skoro vše o�iš�uje krví, a bez vylití krve není odpušt�ní.“ 
Žd 10:4  „Nebo� krev býk� a kozl� není s to h�íchy odstranit.“ 
Iz 53:3-7  „3Byl v opovržení, kdekdo se ho z�ekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, p�ed nímž si �lov�k 

zakryje tvá�, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 

domnívali jsme se, že je ran�n, ubit od Boha a poko�en. 5Jenže on byl proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepra-

vost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou 

cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 7Byl trápen a poko�il se, ústa neotev�el; jako beránek vedený 

na porážku, jako ovce p�ed st�iha�i z�stal n�mý, ústa neotev�el.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. „Když jsme tedy ospravedln�ni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, nebo� skrze 

n�ho jsme vírou získali p�ístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nad�jí, že dosáhneme slávy Boží“ 

(� 5,1.2). Jak t�mto verš�m rozumíte? Jakou roli hraje Ježíš v tom, že m�žeme p�i setkání s Bohem cítit 

pokoj, a ne strach? 
 

2. Pro� se nikdo jiný než Boží Syn nem�že stát Prost�edníkem mezi námi a Bohem? 
 

3. Co znamená pro váš každodenní, praktický život, že Kristus je v nebeské svatyni? Má to v�bec n�jaký 

praktický dopad, nebo je to jen nep�íliš užite�ná informace? 

 

 

Shrnutí 
 

Pozemská svatyn� symbolizovala dílo spasení, které probíhá až dodnes. Kristus plní úkol našeho Velekn�-

ze p�ed Bohem na tom nejsv�t�jším míst�. Jeho neporušenost se nám p�ed Bohem p�ipo�ítává namísto 

naší nehodné h�íšné p�irozenosti. 
 

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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ÚT 8. �ervna – Sám sebe vydal za naše h�íchy 
Ga 1:3.4  „3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, 4který sám sebe vydal za naše 

h�íchy, aby nás vysvobodil z nyn�jšího zlého v�ku podle v�le našeho Boha a Otce.“ 
Mt 26:28  „Nebo� toto jest má krev, která zpe�e�uje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpušt�ní h�ích�.“ 
 

ST 9. �ervna – Náš soucitný velekn�z 
Žd 8:1-6  „1Z toho, co bylo �e�eno, plyne: máme velekn�ze, který usedl po pravici Božího tr�nu 2v nebe-

sích jako služebník 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 svaty-

ni, 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.“ 
Žd 2:3.17.18  „3Jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zv�stoval sám Pán, a ti, 

kdo uslyšeli, dosv�d�ili toto spasení i nám; … 17Proto musel být ve všem jako jeho brat�í, aby se stal velekn�zem milosrd-

ným a v�rným v Boží služb�, a mohl tak smí�it h�íchy lidu. 18Protože sám prošel zkouškou utrpení, m�že pomoci t�m, na 

které p�icházejí zkoušky.“ 
 

�T 10. �ervna – Nebezká služba 
Žd 9:24  „Vždy� Kristus nevešel do svatyn�, kterou lidské ruce ud�laly jen jako napodobení té pravé, 

nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil p�ed Boží tvá�í.“ 

1Tm 2:5.6  „5Je totiž jeden B�h a jeden prost�edník mezi Bohem a lidmi, �lov�k Kristus Ježíš, 6který dal 

sám sebe jako výkupné za všechny, jako sv�dectví v ur�ený �as.“ 
 

PÁ 11. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Ani nejvyšší and�l v nebi nemohl zaplatit výkupné za jediného ztraceného �lov�ka. Cherubíni a serafíni 

mají jen slávu, kterou je, jako své stvo�ení, obda�il Stvo�itel. Smí�ení �lov�ka s Bohem mohlo být dosaženo 

jen skrze prost�edníka, který byl roven Bohu, zasluhoval si úctu, mohl zastupovat �lov�ka p�ed nekone�ným 

Bohem a sou�asn� p�edstavovat Boha padlému sv�tu. Jako zástupce a ru�itel �lov�ka musí mít lidskou 

p�irozenost a spojení s lidskou rodinou, kterou zastupuje; jako Boží velvyslanec se musí podílet na božské 

p�irozenosti a mít spojení s Nekone�ným, aby p�edstavil Boha sv�tu a byl prost�edníkem mezi Bohem         

a �lov�kem.“ (1SM 257) 

   „Dále Ježíš �íká: Vyznáte-li mne p�ed lidmi, i já vás vyznám p�ed Bohem a svatými and�ly. Budete na 

zemi mými sv�dky a budete zv�stovat moji milost pro záchranu sv�ta. Já budu vaším zástupcem v nebi. 

Otec nebude hled�t na vaši zvrácenou h�íšnou povahu, uvidí, že máte na sob� roucho mé dokonalosti. Já 

vám p�ináším požehnání nebes. Každý, kdo m� vyznává tím, že se ob�tuje pro záchranu ztracených, bude 

mít podíl na sláv� a radosti vykoupených.“ (DA 357; TV 226) 
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