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� Texty na tento týden - Dt 10:1–19; Dt 1:16.17; Dt 24:10–15 
 

� Základní verš 
„Milujte tedy hosta, nebo� jste byli hosty v egyptské zemi.“ (Dt 10:19) 
 

   Minulý týden jsme �etli otázku zákoníka: „Které p�ikázání je první ze všech?“ (Mk 12:28). Ježíš v odpo-
v�di potvrdil, že nejd�ležit�jším p�ikázáním je milovat Hospodina. „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého 
svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!“ (Mk 12:30). 
   Ježíš však pokra�oval a za�al mluvit o „druhém“ p�ikázání, na které se zákoník neptal. Ježíš však v�d�l, 
jak je i toto p�ikázání d�ležité, a proto �ekl: „Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ V�tšího 
p�ikázání nad tato dv� není“ (Mk 12:31). 
   Žádné p�ikázání není v�tší než tato dv�? Ježíš spojil lásku k Bohu s láskou k bližnímu jako dv� nejd�leži-
t�jší p�ikázání, která p�esahují všechna ostatní. 
   Ježíš t�mito slovy ne�ekl nic nového, co by Židé p�edtím nev�d�li nebo neslyšeli. Výzva milovat Boha     
a myšlenka, že projevem této lásky je i láska k bližnímu (tedy k ostatním lidem), pochází ze Starého zákona 
– a krom� jiných míst práv� z knihy Deuteronomium. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci budeme sledovat, co m�žeme z knihy Deuteronomium pochopit o Boží touze, aby se 
jeho láska k nám odrážela i v našich láskyplných vztazích k druhým lidem. 
 

1. Dt 10:14–16: Boží touha – prom�n�né lidské srdce (ned�le) 
2. Dt 10:7–19: Boží na�ízení – milovat „cizince“ a pot�ebné (pond�lí) 
      • Dt 10:19: 1. d�vod – „I vy jste byli v jejich situaci.“ (úterý) 
      • Dt 1:16.17: 2. d�vod – „Vždy� B�h sám je miluje.“ (st�eda) 
      • Dt 24:10–15: Praktická podoba lásky k bližním (�tvrtek) 
 

NE 24. �íjna – OB�EŽTE SVÁ SRDCE 
Dt 10:14-16  „14Hle, Hospodinu, tvému Bohu, pat�í nebesa i nebesa nebes, zem� a všechno, co je na ní. 
15Avšak Hospodin p�ilnul jenom k tvým otc�m, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech 

národ�, jak tomu je dnes. 16Ob�ežte tedy svá neob�ezaná srdce a už nebu�te tvrdošíjní.“ 
Dt 10:1-13  „1V oné dob� mi Hospodin �ekl: „Vytesej si dv� kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mn� na horu. 
Také si ud�láš d�ev�nou schránu. 2Na ty desky napíši táž slova, která byla na prvních deskách, jež jsi rozt�íštil. Pak je 
vložíš do schrány.“ 3Ud�lal jsem tedy schránu z akáciového d�eva a vytesal jsem dv� kamenné desky, jako byly ty první,   
a vystoupil jsem na horu s ob�ma deskami v rukou. 4I napsal na desky totéž, co bylo napsáno poprvé, desatero p�ikázání, 
která k vám mluvil Hospodin na ho�e zprost�edku ohn� v den shromážd�ní; pak mi je Hospodin dal. 5Obrátil jsem se        
a sestoupil z hory. Desky jsem vložil do schrány, kterou jsem ud�lal, aby tam byly, jak mi Hospodin p�ikázal. 6Izraelci 
potom táhli z Beerótu Jaakanovc� do Mósery; tam zem�el Áron a byl tam pochován. Jako kn�z po n�m sloužil jeho syn 
Eleazar. 7Odtud vytáhli do Gudgódu a z Gudgódu do Jotby, do zem� potok� plných vody. 8V oné dob� odd�lil Hospodin 
kmen Léviho, aby nosil schránu Hospodinovy smlouvy, aby stál p�ed Hospodinem, p�isluhoval mu a dával požehnání       
v jeho jménu. Tak tomu je dodnes. 9Proto se Lévimu nedostalo podílu ani d�dictví s jeho bratry. Sám Hospodin je jeho 
d�dictvím, jak k n�mu mluvil Hospodin, tv�j B�h. 10Já jsem pak z�stal na ho�e jako poprvé �ty�icet dní a �ty�icet nocí      
a Hospodin m� vyslyšel i tentokrát; Hospodin necht�l tvou zkázu. 11A Hospodin mi �ekl: „Vzh�ru, vytáhni p�ed lidem, aby 
šli obsadit zemi, o které jsem p�ísahal jejich otc�m, že jim ji dám.“ 12Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, 
tv�j B�h? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému 
Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, 13abys dbal na Hospodinova p�ikázání a na�ízení, která ti dnes udílím, aby   
s tebou bylo dob�e.“ 
Dt 9:17  „Uchopil jsem ob� desky, odhodil jsem je a p�ed vašimi zraky je rozt�íštil.“ 
Dt 32:19  „Hospodin to vid�l. Odvrhl je , uražen skutky svých syn� a dcer.“ 
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PÁ 29. �íjna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
„Je nepochopitelné, že se Izraelci i v t�ch nejúsp�šn�jších dobách království, za vlády Davida a Šalomouna, 
kdy prožívali obrovské Boží požehnání, dopoušt�li útlaku chudých, zranitelných a znevýhodn�ných. 
   „A tak, protože zvyšujete chudému nájemné a berete od n�ho obilnou da� – postavili jste si domy z tesa-
ného kamene, ale bydlet v nich nebudete, vysadili jste p�ekrásné vinice, ale víno z nich pít nebudete. Nebo� 
znám vaše mnohá p�estoupení, bezpo�et vašich h�ích�: Utla�ujete spravedlivého, berete úplatek a odstrkuje-
te chudé v brán�“ (Amos 5:11.12; �SP). 
   „Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho: ‚Spásali jste vinici, máte ve svých do-
mech, o� jste obrali utišt�ného‘“ (Iz 3:14). 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Izraelci si m�li pamatovat, že byli „hosté“ – „cizinci“ – v Egypt�. To byl také jeden z d�vod�, pro� se 
m�li k cizinc�m, b�ženc�m a lidem na okraji spole�nosti chovat tak, jak by si oni sami p�áli, aby se k nim 
druzí chovali, když byli otroky. Jak tato pravda souvisí s evangeliem a skute�ností, že jsme byli Ježíšovou 
krví vykoupeni z otroctví h�íchu? Jak by m�lo to, co Ježíš vykonal pro nás, ovliv�ovat zp�sob, jakým se 
chováme k druhým v naší blízkosti – a p�edevším k t�m bezmocným? 
 

2. M�žeme Boha uctívat ve správný den, m�žeme správn� chápat biblické pravdy o pekle, o stavu mrtvých 
po smrti, o znamení šelmy. To je jist� správné. Jaký by to však m�lo smysl, kdybychom se k druhým chovali 
nevraživ� a povýšen�, kdybychom utla�ovali slabé kolem nás nebo se nestav�li na stranu spravedlnosti, 
kdyby to bylo t�eba ve prosp�ch druhých. Jak to souvisí s poznáním pravdy? Pro� si máme dávat pozor na 
to, abychom se nespokojili s tím, že mít pov�domí o pravd� sta�í a B�h od nás nic víc nechce? Pro� je tako-
vé uvažování pro nás nebezpe�né? 
 

3 Jakou roli by m�la hrát naše víra p�i chápání toho, co se b�žn� ozna�uje jako „lidská práva“? 
 
 

 
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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Am 2:6  „Toto praví Hospodin: Pro trojí zlo�in Izraele, ba pro �tverý, toto neodvolám, protože za st�íbro prodávají 
spravedlivého a ubožáka pro pár opánk�.“ 
Am 4:1  „Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Sama�ské ho�e, které utiskujete nuzné a k�ivdíte ubožák�m. 
�íkáte jejich Panovníkovi: „Dávej, a� hodujeme!““ 
Am 5:11  „Protože hanebn� vydíráte nuzáka a vymáháte na n�m obilnou da�, mohli jste si vybudovat domy z kvádr�, 
bydlet v nich však nebudete; vysadili jste si skv�lé vinice, avšak víno z nich pít nebudete.“ 
Iz 3:14.15 „14Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho: „Spásali jste vinici, máte ve svých domech, 
o� jste obrali utišt�ného. 15Jak to, že deptáte m�j lid a drtíte tvá� utišt�ných?“ je výrok Panovníka, Hospodina zástup�.“ 
Iz 10:1.2  „1B�da t�m, kdo na�izují ni�emná na�ízení t�m, kdo p�edpisují plaho�ení, 2nuzným odnímají možnost obhajoby, 
utišt�né mého lidu zbavují práva; jejich ko�istí jsou vdovy a sirotky olupují.“ 
Jr 2:34.35  „34Dokonce na lemu tvého roucha je krev nevinných ubožák�, a� jsi je nep�istihla p�i vloupání. Ale p�i tom 
všem 35�íkáš: ‚Jsem nevinná, jeho hn�v se jist� ode mne odvrátil.‘ Hle, soudím t� za to, že �íkáš: ‚Já jsem nezh�ešila.‘“ 
 

�T 28. �íjna – �ISTÁ A NEPOSKVRN�NÁ ZBOŽNOST 
Dt 24:10-15  „10Když poskytneš svému bližnímu n�jakou p�j�ku, nevejdeš do jeho domu, abys na n�m 

vymáhal zástavu. 11Z�staneš venku a muž, kterému jsi p�j�ku poskytl, vynese ti zástavu ven. 12Jestliže je 

ten muž zchudlý, s jeho zástavou neulehneš. 13Vrátíš mu zástavu p�i západu slunce, aby ulehl ve svém 

plášti a žehnal ti. To bude tvá spravedlnost p�ed Hospodinem, tvým Bohem. 14Nebudeš utiskovat nádení-

ka, zchudlého a pot�ebného ze svých brat�í ani ze svých hostí, kte�í žijí v tvé zemi v tvých branách. 15Dáš 

mu jeho mzdu ješt� téhož dne, než nad ním zapadne slunce, nebo� je zchudlý a svým životem na ní závisí, 

aby nevolal proti tob� k Hospodinu a aby na tob� nebyl h�ích.“ 
Jk 1:27   „Pravá a �istá zbožnost p�ed Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 

soužení a chránit se p�ed poskvrnou sv�ta.“ 
Jk 2:1-11  „1Brat�í moji, jestliže v��íte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte d�lat rozdíly mezi lidmi. 2Do vašeho 
shromážd�ní p�ijde t�eba muž se zlatým prstenem a v nádherném od�vu. P�ijde také chudák v ošum�lých šatech. 3A vy 
v�nujete svou pozornost tomu v nádherném od�vu a �eknete mu: „Posa� se na tomto �estném míst�,“ kdežto chudému 
�eknete: „Ty post�j tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ 4Ned�láte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kte�í 
posuzují nesprávn�? 5Poslyšte, moji milovaní brat�í: Cožpak B�h nevyvolil chudáky tohoto sv�ta, aby byli bohatí ve ví�e   
a stali se d�dici království, jež zaslíbil t�m, kdo ho milují? 6Vy jste však ponížili chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? 
Nevlá�ejí vás p�ed soudy? 7Nemluví práv� oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? 8Jestliže 
tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dob�e �iníte. 
9Jestliže však n�komu straníte, dopouštíte se h�íchu a zákon vás usv�d�uje z p�estoupení. 10Kdo by totiž zachoval celý 
zákon, a jen v jednom p�ikázání klopýtl, provinil se proti všem. 11Vždy� ten, kdo �ekl: ‚Nezcizoložíš,‘ �ekl také: ‚Nezabi-
ješ.‘ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, p�estupuješ zákon.“ 
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PO 25. �íjna – MILOVAT CIZINCE 
Dt 10:17-19  „17Vždy� Hospodin, váš B�h, je B�h boh� a Pán pán�, B�h veliký, všemocný a vzbuzující 

báze�, který nebere ohled na osobu a nep�ijímá úplatek, 18ale zjednává právo sirotku a vdov�, miluje 

hosta a dává mu chléb a šat. 19Milujte tedy hosta, nebo� jste byli hosty v egyptské zemi.“ 
Ž 24:1  „David�v; žalm . Hospodinova je zem� se vším, co je na ní, sv�t i ti, kdo na n�m sídlí.“ 
Dt 32:39  „Nyní hle�te, jsem jedin� já, jiný b�h vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, 
kdo by vytrhl z mé ruky.“ 
Ko 1:16.17  „16Nebo� v n�m bylo stvo�eno všechno na nebi i na zemi – sv�t viditelný i neviditelný; jak nebeské tr�ny, tak  
i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvo�eno skrze n�ho a pro n�ho. 17On p�edchází všechno, všechno v n�m spo�í-
vá.“ 
Mt 10:29  „Neprodávají se dva vrabci za halé�? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopušt�ní vašeho Otce.“ 
Ž 146:1-10  „1Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! 2Hospodina budu chválit po celý sv�j život, svému Bohu zpívat 
žalmy, co živ budu. 3Nedoufejte v knížata, v �lov�ka, u n�hož záchrany není. 4Jeho duch odchází, on se vrací do své zem�, 
tím dnem berou za své jeho plány. 5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nad�jí vzhlíží k Hospodinu, 
svému Bohu, 6jenž u�inil nebesa i zemi s mo�em a vším, co k nim pat�í, jenž nav�ky zachovává v�rnost. 7Utišt�ným dopo-
máhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje v�zn�. 8Hospodin otvírá o�i slepým, Hospodin sehnuté nap�i-
muje, Hospodin miluje spravedlivé. 9Hospodin ochra�uje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným 
však mate cestu. 10Hospodin bude kralovat v��n�, B�h tv�j, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.“ 
 

ÚT 26. �íjna – I VY JSTE BYLI HOSTY V EGYPT� 
Dt 10:19  „Milujte tedy hosta, nebo� jste byli hosty v egyptské zemi.“ 

Mt 7:12  „Jak byste cht�li, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon       

i Proroci.“ 
Gn 15:13  „Tu 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.“ 
Gn 17:8  „A tob� i tvému potomstvu dávám do v��ného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou.        
A budu jim Bohem.“ 
Sk 13:17  „B�h tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, u�inil z nich za jejich pobytu v Egypt� silný národ           
a vyvedl je odtud svou velkou mocí.“ 
Ex 15:13  „Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté niv�.“ 
Ex 14:13  „Mojžíš �ekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egyp�any dnes, 
tak je už nikdy neuvidíte.“ 
Ex 19:6  „Budete mi královstvím kn�ží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele.“ 
 

ST 27. �íjna – SOUDIT SPRAVEDLIV� 
Dt 1:16.17  „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�ed-

ložte mn� a já ji vyslechnu.““ 

Dt 27:19  „„Bu� proklet, kdo p�evrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy.“ A všechen lid �ekne: 

„Amen.““ 
Ga 4:19  „������������	�
���������������������	����������������������	������������ 
Gn 1:27  „B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvo�il.“ 
Dt 10:17  „Vždy� Hospodin, váš B�h, je B�h boh� a Pán pán�, B�h veliký, všemocný a vzbuzující báze�, který nebere 
ohled na osobu a nep�ijímá úplatek.“ 
Dt 16:19  „Nep�evrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nep�ijmeš úplatek. Úplatek oslepuje o�i moudrých a p�ekrucuje 
slova spravedlivých.“ 
Dt 24:17  „Nep�evrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdov� nezabavíš roucho.“ 
Lv 19:2  „Mluv k celé pospolitosti Izraelc� a �ekni jim: Bu�te svatí, nebo� já Hospodin, váš B�h, jsem svatý.“ 
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