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� Texty na tento týden - Deuteronomium 1–3 
 

� Základní verš 
„... všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je dopro-
vázela, a tou skálou byl Kristus.“ (1K 10:3.4) 
 

   „Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš“ (Dt 1,1). Práv� touto v�tou za�íná kniha Deuteronomium. A p�es-
tože Mojžíš a jeho život dominují celé knize od úvodních slov až po jeho smrt v moábské zemi (Dt 34,5), 
Deuteronomium (stejn� jako celá Bible) je ve skute�nosti velkým sv�dectvím o našem Pánu Ježíši. Protože 
on je náš Stvo�itel (Gn 1–2; J 1,1–3), Udržovatel (Ko 1,15–17; Žd 1,3) a Vykupitel (Iz 41,14; Tt 2,14).       
A v širším smyslu t�chto slov Deuteronomium ukazuje, jak Hospodin tvo�il, udržoval a vykupoval sv�j lid   
v tomto d�ležitém období d�jin spasení. 
   Ve chvíli, kdy m�li Izraelci kone�n� vstoupit do Kanaánu, zam��uje Mojžíš jejich pozornost na minulost. 
Snaží se jim p�ipomenout zásadní události, které jako národ s Bohem prožili. Chce, aby si uv�domili, co vše 
pro n� dosud B�h ud�lal. Toto téma se opakuje v celém Písmu: pamatuj, co pro tebe Hospodin u�inil           
v minulosti. 
   Toto upozorn�ní by m�lo být d�ležité i pro nás. I my totiž dnes stojíme tém�� na hranicích zaslíbené ze-
m�: „Když jsem uvažovala o naší minulosti a sledovala každý krok až po naši dnešní situaci ... když vidím, 
co B�h vykonal, jsem napln�na úžasem a d�v�rou v Krista jako našeho V�dce. V budoucnu se nemusíme 
ni�eho obávat, jedin� pokud bychom zapomn�li na cestu, po které nás Pán vedl, a na to, jak nás v minulosti 
u�il.“ (LS 196) 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci nahlédneme do prvních t�í kapitol knihy Deuteronomium. Na prahu „zaslíbené zem�“ 
obrací Mojžíš pozornost svého lidu do minulosti – p�ipomíná jim n�které události, které prožili za 
posledních 40 let s Bohem a ze kterých si mohou vzít d�ležité pou�ení i pro sv�j sou�asný a budoucí 
život. 
 

1. Úvod 
• Ex 32:29–32: Úvod – Mojžíš�v vztah k Bohu a jeho lidu (ned�le) 
2. �ty�i pohledy do minulosti 
• Dt 1:1–7: 40 let putování pouští (pond�lí) 
• Dt 1:8–11: Zaslíbené požehnání (úterý) 
• Dt 1:26–35: Vzpoura na poušti (st�eda) 
• Dt 2:33.34: Boje proti nep�átel�m (�tvrtek) 
 

NE 3. �íjna – MOJŽÍŠ – JEHO VZTAH K BOHU A IZRAELC�M 
Ex 32:29-32  „29Potom Mojžíš �ekl: „Ujm�te se dnes svého ú�adu pro Hospodina každý, kdo povstal proti 
svému synovi �i bratru, aby vám dnes dal požehnání.“ 30Nazít�í pak Mojžíš �ekl lidu: „Dopustili jste se 
velikého h�íchu; avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš h�ích usmí�ím.“ 31Mojžíš se tedy 
vrátil k Hospodinu a �ekl: „Ach, tento lid se dopustil velikého h�íchu, ud�lali si zlatého boha. 32M�žeš jim 
ten h�ích ješt� odpustit? Ne-li, vymaž m� ze své knihy, kterou píšeš!““ 
Ex 2:2  „Žena ot�hotn�la a porodila syna. Když vid�la, jak je p�vabný, ukrývala ho po t�i m�síce.“ 
1Pt 2:24  „On ‚na svém t�le vzal naše h�íchy‘ na k�íž, abychom zem�eli h�ích�m a byli živi spravedlnosti.“ 
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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PO 4. �íjna – NAPLN�NÉ PROROCTVÍ 
Dt 1:1-7  „1Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání, ve stepní pustin� naproti 
Súfu mezi Páranem, Tófelem, Lábanem, Chaserótem a Dí-zahabem. 2Cesta od Chorébu sm�rem k poho�í 
Seíru do Kádeš-barneje trvá jedenáct dní. 3Ve �ty�icátém roce, prvního dne jedenáctého m�síce, sd�lil 
Mojžíš syn�m Izraele vše, co mu pro n� Hospodin p�ikázal, 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 
za�al Mojžíš vysv�tlovat tento zákon: 6Hospodin, náš B�h, k nám promluvil na Chorébu: „Dosti dlouho 
jste již pobyli na této ho�e. 7Obra�te se a táhn�te dál, vstupte na poho�í Emorejc� a ke všem jejich souse-
d�m na pustin�, v poho�í i v P�ímo�ské nížin�, v Negebu a na mo�ském pob�eží, jd�te do kenaanské zem� 
a na Libanón až k veliké �ece, �ece Eufratu.“ 
Nu 14:34  „Podle po�tu dn�, v nichž jste d�lali pr�zkum zem�, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za �ty�icet dn� 
�ty�icet let. Tak pocítíte mou nevoli.“ 
Da 9:24-27  „24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno s nev�rností, 
než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní vid�ní a proroctví,    
k pomazání svatyn� svatých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému 
vévodovi uplyne sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné 
doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid 
vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu 
mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné 
modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
Da 7:25  „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu.“ 
Zj 12:6.14  „6Žena pak uprchla na pouš�, kde jí B�h p�ipravil úto�išt�, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dv� st� 
šedesát dní. … 14Ale té žen� byla dána dv� mocná orlí k�ídla, aby mohla ulet�t na pouš� do svého úto�išt�, kde ukryta 
p�ed hadem byla zachována p�i život� rok a dva roky a polovinu roku.“ 
Zj 13:5  „A bylo jí dáno, aby mluvila pyšn� a rouhav� a m�la moc po �ty�icet dva m�síce.“ 
Da 8:14  „�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
 

ÚT 5. �íjna – TISÍCKRÁT VÍCE 
Dt 1:9-11  „9V oné dob� jsem vám �ekl: „Nemohu vás sám unést. 10Hospodin, váš B�h, vás rozmnožil; je 
vás dnes takové množství jako hv�zd na nebi. 11Nech� vás Hospodin, B�h vašich otc�, rozhojní ješt� 
tisíckrát, nech� vám žehná, jak vám p�islíbil.““ 
Dt 1:8  „Hle�, p�edal jsem vám zemi. Jd�te obsadit zemi, o níž Hospodin p�ísahal vašim otc�m Abrahamovi, Izákovi       
a Jákobovi, že ji dá jim a jejich potomstvu.“ 
Dt 1:12-17  „12Jak bych mohl sám unést vaše t�žkosti, b�emena a spory! 13P�ive�te ze svých kmen� moudré, rozumné      
a zkušené muže a já je u�iním vašimi ná�elníky.“ 14Odpov�d�li jste mi: „Ta v�c, kterou navrhuješ u�init, je dobrá.“ 15Vzal 
jsem tedy p�edstavitele vašich kmen�, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše ná�elníky, za velitele nad tisíci, 
nad sty, padesáti a deseti a za správce vašich kmen�. 16V oné dob� jsem také p�ikázal vašim soudc�m: „Vyslechn�te své 
bratry a su�te každého v rozep�i s jeho bratrem i s bezdomovcem spravedliv�. 17P�i soudu nebu�te strani�tí, vyslechn�te 
jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je v�cí Boží. Záležitost, která bude pro vás obtížná, p�edložte mn� a já 
ji vyslechnu.““ 
Dt 31:32  „Nato Mojžíš vyhlásil p�ed celým shromážd�ním Izraele slova této písn� až do konce.“ 
Mt 16:18  „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nep�emohou.“ 
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ST 6. �íjna – KÁDEŠ-BARNEJ 
Dt 1:26-35  „26Ale vy jste necht�li táhnout a vzpírali jste se rozkazu Hospodina, svého Boha. 27Žehrali 
jste na n�j ve svých stanech a �íkali: „Hospodin nás vyvedl z egyptské zem� z nenávisti, aby nás vydal do 
rukou Emorejc�, a tak nás vyhladil.“ (...) 29Tu jsem vám �ekl: „Nem�jte strach a nebojte se jich. 
30Hospodin, váš B�h, který jde p�ed vámi, bude bojovat za vás, jak to p�ed vašima o�ima u�inil s vámi       
v Egypt�...“ (...) 34Když Hospodin vyslechl vaše slova, rozlítil se a p�ísahal: 35 „V�ru nikdo z muž� tohoto 
zlého pokolení nespat�í tu dobrou zemi, kterou jsem p�ísahal dát jejich otc�m.““ 
Nu 14:13-18  „13Mojžíš však �ekl Hospodinu: „Uslyší o tom Egyp�ané, nebo� z jejich st�edu jsi vyvedl 
tento lid svou mocí, 14a budou o tom vykládat obyvatel�m této zem�. (...) 15Když tento lid do jednoho 
usmrtíš, pronárody, které slyšely o tob� zprávu, �eknou: 16‚Protože Hospodin nebyl s to uvést tento lid do 
zem�, kterou p�ísežn� zaslíbil, pobil je na poušti.‘ 17Nuže, nech� se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak 
jsi prohlásil. �ekl jsi: 18‚Hospodin je shovívavý a nesmírn� milosrdný, odpouští vinu a p�estupek, ale 
viníka nenechá bez trestu, vinu otc� stíhá na synech do t�etího i �tvrtého pokolení.‘““ 
Dt 1:20-25.36-46  „20Tu jsem vám �ekl: „P�išli jste až k Emorejskému poho�í, které nám dává Hospodin, náš B�h. 
21Hle�, Hospodin, tv�j B�h, p�edal tu zemi tob�. Vytáhni a obsa� ji, jak ti poru�il Hospodin, B�h tvých otc�. Neboj se     
a ned�s.“ 22Ale vy všichni jste ke mn� p�istoupili s návrhem: „Pošleme p�ed sebou muže, aby nám obhlédli zemi a podali 
nám zprávu o cest�, kterou máme táhnout, i o m�stech, do nichž máme vstoupit.“ 23Pokládal jsem to za dobré, proto jsem 
z vás vybral dvanáct muž�, po jednom z každého kmene. 24Ti se vypravili na výzv�dy, vystoupili na poho�í a p�išli až do 
úvalu Eškólu. 25Vzali s sebou z plod� té zem�, p�inesli k nám dol� a podali nám zprávu: „Zem�, kterou nám dává Hospo-
din, náš B�h, je dobrá.“ … 36Jenom Káleb, syn Jefun�v, ten ji spat�í, jemu a jeho syn�m dám zemi, na níž stanula jeho 
noha, protože se cele oddal Hospodinu.“ 37Kv�li vám se Hospodin rozhn�val i na mne. �ekl: „Ani ty tam nevejdeš. 
38Jozue, syn Nún�v, který ti je k služb�, ten tam vejde. Posilni ho, nebo� on rozd�lí Izraeli zemi v d�dictví. 39Dám ji vašim 
d�tem, o nichž jste �íkali, že se stanou ko�istí nep�átel ; vaši synové, kte�í dnes ješt� nerozeznávají dobro od zla, ti tam 
vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. 40Ale vy se obra�te a táhn�te do poušt� cestou k Rákosovému mo�i.“ 41Tu jste mi odpo-
v�d�li: „Zh�ešili jsme proti Hospodinu. Chceme táhnout a bojovat tak, jak nám p�ikázal Hospodin, náš B�h.“ Pak se 
každý z vás opásal svou vále�nou zbrojí a chystali jste se lehkovážn� vystoupit na poho�í. 42Hospodin mi však �ekl: „Vy-
�i� jim: Netáhn�te a nebojujte, nebo� já mezi vámi nebudu, a budete od svých nep�átel poraženi.“ 43Mluvil jsem k vám, 
ale vy jste neposlechli, vzep�eli jste se Hospodinovu rozkazu a opovážliv� jste vystoupili na poho�í. 44Emorejci, sídlící na 
tom poho�í, vyrazili proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru až do Chormy. 45Tu jste se vrátili        
a plakali p�ed Hospodinem, ale Hospodin váš hlas nevyslyšel, nepop�ál vám sluchu. 46Proto jste museli po mnoho dní 
z�stat v Kádeši; z�stali jste tam tém�� rok.“ 
Nu 14:11.12.19.20  „11Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Jak dlouho m� bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude v��it 
p�es všechna znamení, která jsem uprost�ed n�ho konal? 12Budu ho bít morem a vyd�dím jej, a z tebe u�iním v�tší            
a zdatn�jší národ, než je on.“ … 19Promi� prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství, jako jsi mu ji 
odpoušt�l od Egypta až sem.“ 20Hospodin odv�til: „Na tvou p�ímluvu promíjím.“ 
Ef 3:10  „B�h chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moud-
rost.“ 
 

�T 7. �íjna – BOJE PROTI NEP�ÁTEL�M 
Dt 2:33.34  „33A Hospodin, náš B�h, nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid.      
34V oné dob� jsme dobyli všechna jeho m�sta, vyhubili jsme každé jeho m�sto jako klaté, muže, ženy         
i d�ti; nenechali jsme nikoho vyváznout.“ 
Gn 15:13-16  „13Tu Hospodin Abramovi �ekl: „V�z naprosto jist�, že tvoji potomci budou žít jako hosté     
v zemi, která nebude jejich; budou tam otro�it a budou tam poko�ováni po �ty�i sta let. 14Avšak proti 
pronárodu, jemuž budou otro�it, povedu p�i. Potom odejdou s velkým jm�ním. 15Ty vejdeš ke svým otc�m 
v pokoji, budeš poh�ben v ut�šeném stá�í. 16Sem se vrátí teprve �tvrté pokolení, nebo� dosud není dovrše-
na míra Emorejcovy nepravosti.““ 
Gn 15:1-12  „1Po t�chto událostech se stalo k Abramovi ve vid�ní slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem 
tv�j štít, tvá p�ehojná odm�na.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte o našem chápání období tisíciletí, b�hem kterého budeme mít mimo jiné tisíc let na to, abychom 
dostali odpov�di na naše otázky. Jak nám toto pochopení m�že pomoci nau�it se d�v��ovat Bohu i p�es 
komplikované otázky, které nyní máme? 
 

2. Které z vašich minulých zkušeností s Božím vedením vás nau�ily d�v��ovat mu i v budoucnu? Pro� je 
d�ležité nezapomínat, jak B�h jednal v našich životech? 
 

3. Uvažujte spole�n� nad poslední otázkou v �ásti na ned�li – o Mojžíšov� ochot� ob�tovat vlastní život pro 
záchranu celého národa. Je takovýto postoj správný? Stojí n�co za to, abychom ob�tovali vlastní život, 
zvlášt� když si uv�domíme, jak velkou cenu stálo naše vykoupení? 
 

 
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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 2Abram však �ekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezd�tný. Nárok na m�j d�m bude mít damašský 
Elíezer.“ 3Abram dále �ekl: „Ach, nedop�áls mi potomka. To má být mým d�dicem správce mého domu?“ 4Hospodin však 
prohlásil: „Ten tvým d�dicem nebude. Tvým d�dicem bude ten, který vzejde z tvého l�na.“ 5Vyvedl ho ven a pravil: 
„Pohle� na nebe a se�ti hv�zdy, dokážeš-li je spo�ítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ 6Abram Hospo-
dinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost. 7A �ekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem t� vyvedl z Kaldejského Uru, 
abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ 
8Abram odv�til: „Panovníku Hospodine, podle �eho poznám, že ji obdržím?“ 
9I �ekl mu: „Vezmi pro mne t�íletou krávu a t�íletou kozu a t�íletého berana, hrdli�ku a holoub�.“ 
10Vzal tedy pro n�ho to všechno, rozp�lil a dal vždy jednu p�lku proti druhé; ptáky však nep�lil. 
11Tu se na ta mrtvá t�la slétli dravci a Abram je odhán�l. 
12Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na n�ho p�ístrach a veliká temnota.“ 
Dt 2:11.20  „11Ti byli stejn� jako Anákovci pokládáni za Refájce, Moábci je však nazývali Emejci. … 20Také ona byla 
pokládána za zemi Refájc�; p�edtím v ní sídlili Refájci, Amónovci je však nazývali Zamzumci.“ 
Dt 3:13  „Zbytek Gileádu s celým Bášanem, královstvím Ógovým, jsem dal polovin� kmene Manasesova, celý kraj Argób; 
celý Bášan se nazývá zemí Refájc�.“ 
Dt 20:10.11  „10Když p�itáhneš k m�stu, abys proti n�mu bojoval, nabídneš mu mír. 11Jestliže ti odpoví mírem a otev�e ti 
brány , tu všechen lid, který je v n�m, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit.“ 
2Tm 3:16  „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve spravedl-
nosti.“ 
 

PÁ 8. �íjna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   Následující ukázka je p�íkladem, jak se teologové snaží odpov�d�t na komplikované otázky související     
s tím, jak Izraelci zacházeli s n�kterými z kanaánských národ�. 
   „Jako Stvo�itel všech v�cí a všech lidských bytostí a jako svrchovaný vládce nade vším, m�že B�h d�lat 
cokoliv, co uzná za vhodné, a jeho jednání bude správné. (...) 
   Boží jednání pro nás z�stává tajemstvím. Jelikož Boha nikdy úpln� nepochopíme, m�žeme se od podob-
ných otázek osvobodit. Iz 55,8.9 nabízí ur�itou út�chu. (...) 
   Bible popisuje obyvatele Kanaánu jako mimo�ádn� h�íšné a jejich zni�ení p�edstavuje Boží soud nad 
jejich h�íchy. Zni�ení Kenaanc� nebylo poprvé ani naposledy, co B�h n�co podobného ud�lal. Mezi osudem 
Kenaanc� a osudem lidí (krom� rodiny Noema) b�hem potopy popsané v Gn 6–9 existuje celá škála rozdíl�. 
(...) 
   B�h nikdy neplánoval, že Izraelci budou provád�t taktiku herem (úplného zni�ení) jako všeobecný p�ístup 
k cizinc�m. Dt 7,1 jasn� ozna�uje a p�esn� vymezuje, kterých skupin lidí se týká ni�ící kletba. Izraelci takto 
nem�li postupovat proti Emorejc�m, Edómc�m, Egyp�an�m ani proti nikomu jinému (viz také Dt 20,10–
18). (...) 
   Kananejce postihl osud, kterému budou nakonec vystaveni všichni h�íšníci – Božímu soudu. (...) Boží 
zni�ení Kenaanc� bylo v d�jinách spásy nezbytným krokem. (...) 
   A�koli Kenaanci jako celek byli p�edm�tem Božího soudu, minimáln� �ty�icet let p�edem dostali varování 
(viz vyznání Rachaby v Joz 2,8–11).“ (Block, Daniel I., The NIV Application Commentary: Deuteronomy. 
Grand Rapids, Mich.: Zondervan 2012, s. 98.99) 
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