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� Texty na tento týden - 1K 10:1–11; Lv 4:32–35; Žd 4:1–11 
  

� Základní verš 
„Tyto v�ci se staly p�íkladem pro nás, abychom nebyli žádostivi zlých v�cí, jako oni byli žádostiví.“ 
(1K 10:6 �SP) 
 

   V Queens Museum v New Yorku se nachází expozice nejv�tšího architektonického modelu m�sta na 
sv�t�. V m��ítku 1 : 1200 zobrazuje všechny budovy New Yorku a pokrývá rozlohu tém�� 870 metr� �tve-
re�ních. P�vodn� ho pro sv�tovou výstavu v New Yorku, která se konala v letech 1964 až 1965, konstruo-
valo p�ibližn� sto um�lc� a �emeslník� více než t�i roky. Celý model se �as od �asu upravuje, aby odpovídal 
aktuálnímu stavu. Jde o složitý a velmi detailní model, který zobrazuje více než 60 000 budov. 
   Navzdory d�myslnosti a podrobnostem zhotovení jde stále jen o model, kopii, která p�edstavuje n�co 
mnohem velkolep�jšího, v�tšího, složit�jšího a komplexn�jšího než samotný model. 
   Takto vlastn� fungují všechny modely. Nejde o originály, jsou to pouze makety, zmenšené kopie. Model 
nám pomáhá pochopit podstatu originálu, ale nikdy ho nem�že nahradit. Díky n�mu lépe rozumíme originá-
lu a umíme si p�edstavit jeho fungování. 
   I v Písmu se nachází mnoho r�zných model� �inností a ustanovení, které ukazují na v�tší, nebeskou reali-
tu. �tvrtá kapitola listu Žid�m nám pomáhá odhalit jednu z t�chto skute�ností, když mluví o biblickém 
konceptu odpo�inku.  
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci si povšimneme, jak list Žid�m používá starozákonní p�íb�h „odpo�inutí“ Izraelc�          
v „zaslíbené zemi“ (po letech putování) jako symbolický p�edobraz velkého „odpo�inutí“, které 
p�ipravil Kristus pro všechny své v�rné následovníky. 
 

I. Jak fungují biblické p�edobrazy – úvod k tématu 
• 1K 10:1–6; Žd 8:5: Co jsou to „p�edobrazy“ (ned�le) 
• Lv 4:32–35; 1Pt 1:18–21: Starozákonní p�edobrazy Kristova díla (pond�lí) 
II. P�edobraz kone�ného „odpo�inku“ v listu Žid�m 
• Žd 4:1–11: P�edobraz „odpo�inku“ v zaslíbené zemi (úterý) 
• Žd 4:4–7: Jak lze p�ijít o tento odpo�inek (st�eda) 
• Žd 4:8–11: Nejlepší „odpo�inek“ je stále p�ed námi (�tvrtek) 
 

NE 5. zá�í – Princip „P�edobrazu“ 
1K 10:1-6 �SP  „1Nechci, brat�i, abyste nev�d�li, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni 

prošli mo�em, 2všichni byli pok�t�ni v Mojžíše v oblaku a v mo�i, 3všichni jedli týž duchovní pokrm         
4a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kris-

tus. 5Ale ve v�tšin� z nich nem�l B�h zalíbení; vždy� byli pobiti v té pustin�. 6Tyto v�ci se staly p�íkladem 

pro nás…““ 

Žd 8:5  „[Kn�ží] 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.““ 
1K 10:11 �EP  „Cht�l bych vám p�ipomenout, brat�í, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni 
prošli mo�em.“ 
1K 10:11 BK  „Toto pak všecko u fig��e dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kte�íž jsme na konci sv�ta.“ 
1K 10:11 B21  „To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro pou�ení nám, kdo jsme se octli na konci 
v�k�.“ 
Ex 25:9  „Ud�láte všechno p�esn� podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého p�íbytku i vzor všech bohoslužebných 
p�edm�t�.“ 
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PÁ 10. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
   „Nejsme vždy ochotni p�ijít k Ježíši s naším trápením a obtížemi. N�kdy sv��íme své problémy lidským 
uším a o svých starostech mluvíme s t�mi, kte�í nám nemohou pomoci. Nesv��ujeme se se vším Ježíši, který 
je schopen prom�nit žalostnou zkušenost v cestu radosti a klidu. [...] Boží zaslíbení jsou nesmírn� vzácná. 
Pokud chceme znát jeho v�li, pot�ebujeme studovat jeho slovo. Pokud budeme poznávat a žít podle jeho 
inspirovaného slova, povede nás po p�ímé cest�, kudy budeme moci jít bez zakopnutí. Kdyby jen všichni 
kazatelé a v��ící p�išli se svým trápením a otázkami k Ježíši, který je p�ipraven je p�ijmout a darovat jim 
odpo�inutí a klid! Nikdy nezapomene na ty, kte�í se s d�v�rou vloží do jeho rukou.“ (ST 17. b�ezen 1887, 
161) 
   „Milí mladí lidé, m�žete se s o�ekáváním a radostnou nad�jí t�šit na chvíli, kdy Hospodin, váš spravedli-
vý Soudce, vyzná vaše jméno p�ed Otcem a p�ed svatými and�ly? Úpln� nejlepší p�ípravou na druhý Kris-
t�v p�íchod je spo�inout v pevné ví�e ve spasení, které nám p�inesl p�i svém prvním p�íchodu. Musíte v��it 
v Krista jako osobního Spasitele.“ (OHC 368) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. �ím je sobota jako sedmý den tak mimo�ádná, že p�ibližuje Boží nebeský odpo�inek pro jeho lid? V �em 
je sobotní odpo�inek „ochutnávkou“ v��nosti? 
 

2. O�išt�ní znamená smí�ení a ukazuje cestu zp�t k Bohu. Uvažujte o d�ležitém výroku v � 5,11: „A nejen to: 
chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smí�il.“ Kdyby se vás n�kdo 
zeptal: „Co znamená být smí�en s Bohem a jakou zm�nu toto smí�ení p�ineslo do tvého života?“, jak byste 
mu odpov�d�li? 
 

3. Co m�žeme ud�lat pro to, abychom nedávali p�íliš velký význam mali�kostem a nezapomínali na ty nejd�-
ležit�jší skute�nosti? Co nám m�že pomoci soust�edit se na celkový obraz, který p�ináší Boží slovo? 
 

4. Uvažujte o chybách a nedostatku víry, kterých se dopustili Izraelci b�hem putování po poušti. A�koli 
detaily jejich potíží se liší od t�ch našich (vždy� koneckonc� nejdeme pouští), jaké spole�né principy lze 
objevit mezi jejich a našimi selháními? V �em a jak se m�žeme pou�it z jejich chyb, abychom je neopakovali 
v našich životech? 
 

 
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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ST 8. zá�í – Ztracená možnost odpo�inku 
Žd 4:4-7  „4O sedmém dni je p�ece v Písmu �e�eno: „I odpo�inul B�h sedmého dne od všeho svého díla.“ 
5Zde však �teme: „Do mého odpo�inutí nevejdou.“ 6Trvá-li tedy možnost, aby n�kte�í do odpo�inutí vešli, 

a ti, kterým ta zv�st byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, 7ur�uje B�h jiné „dnes“.  V Davido-

vých žalmech, tedy po dlouhé dob�, jak už bylo pov�d�no, �íká: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvr-

zujte svá srdce!““ 

Ž 95:8-11  „8Nezatvrzujte svá srdce jako p�i sváru v Merib�, jako v den pokušení na poušti v Masse, 9kde 

m� vaši otcové pokoušeli, kde m� cht�li zkoušet, i když vid�li mé �iny. 10Po �ty�icet let mi bylo na obtíž to 

pokolení. �ekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. 11Proto jsem se v hn�vu zap�i-

sáhl: Nevejdou do mého odpo�inutí!“ 
Ž 95:7  „On je náš B�h, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas.“ 
 

�T 9. zá�í – Ideální „odpo�inek“, na který �ekáme 
Žd 4:8-11  „8Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpo�inutí, nemluvil by B�h o jiném, pozd�jším dnu. 9Tak 

má Boží lid pravý sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou. 10Nebo� kdo vejde do Božího odpo�inutí, odpo�i-

ne od svého díla, tak jako B�h odpo�inul od svého. 11A tak usilujme, abychom vešli do toho odpo�inutí    

a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.“ 
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Ex 16:31-36  „31D�m izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový 
kolá�.  32Mojžíš �ekl: „Hospodin p�ikázal toto: Napl� tím ómer, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení, aby 
vid�la chléb, kterým jsem vás na poušti živil, když jsem vás vyvedl z egyptské zem�.“ 33Áronovi Mojžíš �ekl: „Vezmi jeden 
džbán, nasyp do n�ho plný ómer many a ulož to p�ed Hospodinem, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení.“ 
34Áron to tedy uložil p�ed schránou sv�dectví, aby to bylo opatrováno, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 35Izraelci jedli 
manu po �ty�icet let, dokud nep�išli do zem�, v níž se m�li usadit; jedli manu, dokud nep�išli na pokraj kenaanské zem�. 
36Ómer je desetina éfy.“ 
J 6:48  „Já jsem chléb života.“ 
J 4:10  „Ježíš jí odpov�d�l: „Kdybys znala, co dává B�h, a v�d�la, kdo ti �íká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, 
a on by ti dal vodu živou.“ 
 

PO 6. zá�í – P�edobrazy Kristovy služby 
Lv 4:32-35  „32Jestliže p�ivede jako dar k ob�ti za h�ích jehn�, p�ivede sami�ku bez vady. 33Vloží ruku na 

hlavu zví�ete ob�tovaného za h�ích a porazí je v ob�� za h�ích na míst�, kde se poráží dobytek pro zápalné 

ob�ti. 34Pak vezme kn�z trochu krve z ob�ti za h�ích na prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné ob�ti; všechnu 

ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e. 35Všechen tuk odejme, jako bývá od�at tuk z beránka pro hod ob�ti 

pokojné, a kn�z jej na oltá�i obrátí v ob�tní dým jako ohnivou ob�� pro Hospodina. Pro h�ích, jehož se 

dopustil, vykoná za n�ho kn�z smír�í ob�ady, a bude mu odpušt�no.“ 
J 1:29  „Druhého dne spat�il Jan Ježíše, jak jde k n�mu, a �ekl: „Hle, beránek Boží, který snímá h�ích sv�ta.“ 
1Pt 1:18-21  „18Víte p�ece, že jste z prázdnoty svého zp�sobu života, jak jste jej p�ejali od otc�, nebyli vykoupeni pomíji-
telnými v�cmi, st�íbrem nebo zlatem, 19nýbrž p�evzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20byl   
k tomu p�edem vyhlédnut p�ed stvo�ením sv�ta a p�išel kv�li vám na konci �as�. 21Skrze n�ho v��íte v Boha, který ho 
vzk�ísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i nad�je upíná k Bohu.“ 
Lv 17:11  „V krvi je život t�la. Já jsem vám ji ur�il na oltá� k vykonávání smír�ích ob�ad� za vaše životy. Je to krev; pro 
život, který je v ní , se získává smí�ení.“ 
 

ÚT 7. zá�í – P�edobraz skute�ného „odpo�inku“ 
Žd 4:1-11  „1St�ezme se, aby o n�kom z vás neplatilo, že v �ase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do 

Božího odpo�inutí. 2I nám se p�ece dostalo zaslíbení jako t�m na poušti. Ale zv�st, kterou slyšeli, jim 

neprosp�la, když ji vírou nep�ijali. 3Nebo� do odpo�inutí vcházíme jen my, kdo jsme uv��ili, jak bylo 

�e�eno: „P�ísahal jsem ve svém hn�vu: Do mého odpo�inutí nevejdou!“ To �ekl B�h, a� jeho odpo�inutí 

trvá od chvíle, kdy stvo�il sv�t. 4O sedmém dni je p�ece v Písmu �e�eno: „I odpo�inul B�h sedmého dne 

od všeho svého díla.“ 5Zde však �teme: „Do mého odpo�inutí nevejdou.“ 6Trvá-li tedy možnost, aby n�-

kte�í do odpo�inutí vešli, a ti, kterým ta zv�st byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, 7ur�uje 

B�h jiné „dnes“. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé dob�, jak už bylo pov�d�no, �íká: „Jestliže dnes 

uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ 8Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpo�inutí, nemluvil by B�h 

o jiném, pozd�jším dnu. 9Tak má Boží lid pravý sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou. 10Nebo� kdo vejde 

do Božího odpo�inutí, odpo�ine od svého díla, tak jako B�h odpo�inul od svého. 11A tak usilujme, aby-

chom vešli do toho odpo�inutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.“ 
Žd 3:7-19  „7Proto, jak �íká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den 
pokušení na poušti, 9kde si vaši otcové žádali d�kazy a tak m� pokoušeli, a� vid�li mé skutky 10po �ty�icet let. Proto jsem 
se na to pokolení rozhn�val a �ekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. 11Ve svém hn�vu jsem 
p�ísahal: Nevejdou do mého odpo�inutí!‘ 12Dejte si pozor, brat�í, aby n�kdo z vás nem�l srdce zlé a nev�rné, takže by 
odpadl od živého Boha. 13Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ješt� trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, 
oklamán h�íchem, nezatvrdil. 14Vždy� máme ú�ast na Kristu, jen když své po�áte�ní p�edsevzetí zachováme pevné až do 
konce. 15Je �e�eno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ 16Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to 
nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? 17A na koho se B�h hn�val po �ty�icet let? Zdali ne na ty, kdo 
zh�ešili a jejichž t�la padla na poušti? 18A komu p�ísahal, že nevejdou do jeho odpo�inutí, ne-li t�m, kdo se vzep�eli? 
19Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nev�ru.“ 
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