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� Texty na tento týden - Dt 4:1–9 
 

� Základní verš 
„A má jiný veliký národ na�ízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes p�edklá-
dám?“ (Dt 4:8) 
 

   První t�i kapitoly Deuteronomia jsou v podstat� lekce z d�jepisu, které lidem p�ipomínaly, �ím do té doby 
prošli. Od �tvrté kapitoly tyto p�íb�hy z d�jin dostávají postupn� stále více formu kázání. Vypráv�ní o tom, 
co bylo, není ur�eno jen pro milovníky historie. Jeho hlavním smyslem je ukázat Boží moc a milost, které 
se projevily v jejich životech. A a�koli jako národ mnohokrát selhali, Hospodin stále považuje smlouvu, 
kterou s nimi uzav�el, za platnou. 
   �tvrtá kapitola za�íná hebrejským výrazem ve-ata, který se p�ekládá jako „a nyní“. Zatím poslouchali 
vypráv�ní o událostech, které se odehrály v minulosti a které jim m�ly p�ipomenout, co všechno B�h ud�lal, 
aby je p�ivedl až sem. „A nyní“ m�li za�ít jednat podle toho, co jim Hospodin �ekl (viz také Dt 10,12). 
Jejich �ízení m�lo být odpov�dí na Boží skutky. 
   To je také d�vod, pro� první sloveso následující po „nyní“ je práv� „slyš“ (Dt 4,1). V hebrejštin� je to 
p�esn� totéž sloveso (i ve stejném tvaru), jaké zaznívá na za�átku modlitby Šema. Ono „slyš“ znamená 
nejen vnímat ušima, ale i „v�novat pozornost“ a „poslouchat“. Toto sloveso nacházíme v Deuteronomiu 
�asto (v uvedeném tvaru p�tašedesátkrát). 
   Úvod �tvrté kapitoly bychom tedy mohli shrnout následovn�: A nyní, Izraeli, pro všechno, co jsem pro 
tebe ud�lal, musíš poslouchat následující... 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci budeme spole�n� uvažovat nad 4. kapitolou knihy Deuteronomium Poté, co Mojžíš 
p�ipomenul Izraelc�m, co už pro n� B�h v minulosti ud�lal (Dt 1–3), nyní bude hovo�it o tom, co od 
nich (a obecn� od všech svých d�tí) o�ekává v prost�edí, ke mají být „sv�tlem“. 
 

   • Dt 4:1.2: D�sledn� respektovat to, co Hospodin na�ídil (ned�le) 
   • Dt 4:3.4: Dávat si pozor na negativní vliv pohanského okolí (pond�lí) 
   • Dt 4:,3.4: P�imknout se k Hospodinu (úterý) 
   • Dt 4:5–9: Být dobrým p�íkladem a požehnáním pro své okolí (st�eda + �tvrtek) 
 

NE 31. �íjna – NEP�IDÁVEJ ANI NEUBÍREJ 
Dt 4:1.2  „1Nyní tedy, Izraeli, slyš na�ízení a práva, která vás u�ím dodržovat, abyste z�stali naživu          
a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, B�h vašich otc�. 2K tomu, co vám p�ikazuji, nic nep�i-
dáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na p�íkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím.“ 
Dt 13:1  „Všechno, co vám p�ikazuji, budete bedliv� dodržovat. Nic k tomu nep�idáš a nic z toho neubereš.“ 
Mt 15:1-9  „1Tehdy p�išli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a �ekli: 2„Pro� tvoji u�edníci porušují tradici 
otc�? Vždy� si p�ed jídlem neomývají ruce!“ 3On jim odpov�d�l: „A pro� vy p�estupujete p�ikázání Boží kv�li své tradici? 
4Vždy� B�h �ekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlo�e�í otci nebo matce, a� je potrestán smrtí.‘ 5Vy však u�íte: Kdo �ekne otci 
nebo matce: ‚To, �ím bych ti m�l pomoci, je ob�tní dar,‘ 6ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou 
tradicí zrušili slovo Boží. 7Pokrytci, dob�e prorokoval o vás Izaiáš, když �ekl: 8‚Lid tento ctí m� rty, ale srdce jejich je 
daleko ode mne; 9marn� m� uctívají, nebo� u�í naukám, jež jsou jen p�íkazy lidskými.‘““ 
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PÁ 5. listopadu – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Od chvíle, kdy v nebi za�al velký spor, se satan snaží odstranit Boží zákon. Aby dosáhl tohoto cíle, 
vzbou�il se proti Stvo�iteli, a poté, co byl vyhnán z nebe, pokra�uje ve svém boji na zemi. Od za�átku sledu-
je stále stejný zám�r: Oklamat lidi a svést je k p�estupování Božího zákona. Ve skute�nosti není podstatné, 
jakým zp�sobem tohoto cíle dosáhne – zda se mu poda�í svést lidi k odmítnutí celého zákona, anebo zda 
zavrhnou jen jedno p�ikázání. Kdo totiž p�estupuje ‚jedno p�ikázání‘, zavrhuje celý zákon; svým vlivem      
a p�íkladem se postavil na stranu h�íchu, ‚provinil se proti všem‘ (Jk 2,10).“ (GC 582; VDV 378) 
   V souvislosti s Baal-peórem v knize Na úsvitu d�jin �teme: „Velké množství lidí se spolu s ním p�išlo 
podívat na slavnost. Omámeni hudbou a tancem a okouzleni krásou pohanských vestálek, odložili svou 
v�rnost Hospodinu. Víno otupilo jejich smysly a strhlo zábrany. P�estali se ovládat. Poté, co své sv�domí 
poskvrnili pohledem na oplzlé výjevy, byli vedeni k tomu, aby se poklonili modlám, p�inesli ob�� na pohan-
ských oltá�ích a zú�astnili se ponižujících rituál�.“ (PP 454; NUD 214.215) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte o podobnosti situace, postavení a pov��ení mezi starov�kým Izraelem a adventisty sedmého dne. 
Co všechno nám bylo sv��eno v porovnání s ostatním sv�tem a jinými církvemi? I p�ed námi vyvstává otáz-
ka: Co ud�láme s tím vším, co jsme od Boha dostali? Jak okolnímu sv�tu p�edstavujeme svou „moudrost     
a rozumnost“? 
 

2. „Ale vy, kte�í jste se p�imkli k Hospodinu, svému Bohu, jste do dnes všichni živi“ (Dt 4,4). Podm�tem 
slovesa „p�imkli“ jsou lidé. Hospodin nás nedrží tak, že bychom my sami byli donuceni p�idržet se jeho. 
Místo toho nám dává dar svobodné v�le, abychom se mohli sami rozhodnout, zda se k Bohu p�imkneme. 
Když se tak rozhodneme, jak ho máme následovat a držet se ho? 
 

3 Uvažujte spole�n� o záv�re�né otázce v �ásti na ned�li. Co to znamená p�idat n�co k Božím p�ikázáním 
nebo z nich ubírat? Krom� z�ejmých p�íklad�, mezi které pat�í i sobota, jak se n�co takového m�že stát        
v p�ípadech, kdy si ani nemusíme uv�domit, že se n�co takového d�je? 

 
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 3. listopadu – VELKÝ A VÝJIME�NÝ NÁROD 
Dt 4:5-9  „5Hle�, u�il jsem vás na�ízením a práv�m, jak mi p�ikázal Hospodin, m�j B�h, abyste je dodr-
žovali v zemi, kterou p�icházíte obsadit. 6Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost p�ed 
zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento 
veliký národ!“ 7Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, 
náš B�h, kdykoli k n�mu voláme? 8A má jiný veliký národ na�ízení a práva tak spravedlivá jako celý 
tento zákon, který vám dnes p�edkládám? 9Jenom si dej pozor a velice se st�ez zapomenout na v�ci, které 
jsi vid�l na vlastní o�i, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny  
i vnuky.“ 
Gn 12:1-3  „1I �ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem�, ze svého rodišt� a z domu svého otce do zem�, kterou ti 
ukážu. 2U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním! 3Požehnám t�m, kdo 
žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi zem�.““ 
Gn 18:18  „Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m požehnány všechny pronárody zem�.“ 
Dt 32:17  „Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m požehnány všechny pronárody zem�.“ 
Ž106:36.37  „36Sloužili jejich modlá�ským stv�rám a ty se jim staly lé�kou; 37ob�tovali své syny a své dcery b�s�m.“ 
Dt 4:32-35  „32Jen se ptej na d�ív�jší �asy, které byly p�ed tebou, od chvíle, kdy B�h stvo�il na zemi �lov�ka. Ptej se od 
jednoho konce nebes ke druhému, zda se stala tak veliká v�c anebo bylo o n��em takovém slýcháno. 33Zdali kdy slyšel lid 
hlas Boha mluvícího zprost�edku ohn�, jako jsi slyšel ty, a z�stal naživu, 34anebo zdali se pokusil n�jaký b�h p�ijít a vzít 
pronárod zprost�edku jiného pronároda zkouškami, znameními, zázraky a bojem, pevnou rukou a vztaženou paží, velkými 
hroznými �iny, jak to vše s vámi u�inil Hospodin, váš B�h, v Egypt� tob� p�ed o�ima. 35Tob� bylo odhaleno poznání, že 
Hospodin je B�h; krom� n�ho není žádný jiný.“ 
 

�T 4. listopadu – MOUDRÝ A ROZUMNÝ NÁROD 
Dt 4:6  „Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost p�ed zraky lidských pokolení. Když 
uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ 
Dt 4:1-9  „1Nyní tedy, Izraeli, slyš na�ízení a práva, která vás u�ím dodržovat, abyste z�stali naživu a mohli obsadit zemi, 
kterou vám dává Hospodin, B�h vašich otc�. 2K tomu, co vám p�ikazuji, nic nep�idáte a nic z toho neuberete, ale budete 
dbát na p�íkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. 3Na vlastní o�i jste vid�li, co Hospodin u�inil kv�li Baal-
peórovi, že každého muže, který chodil za Baal-peórem, Hospodin, tv�j B�h, vyhladil z tvého st�edu. 4Ale vy, kte�í jste se 
p�imkli k Hospodinu, svému Bohu, jste do dnes všichni živi. 5Hle�, u�il jsem vás na�ízením a práv�m, jak mi p�ikázal 
Hospodin, m�j B�h, abyste je dodržovali v zemi, kterou p�icházíte obsadit. 6Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost 
a rozumnost p�ed zraky lidských pokolení . Když uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento 
veliký národ!“ 7Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš B�h, kdyko-
li k n�mu voláme? 8A má jiný veliký národ na�ízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes p�ed-
kládám? 9Jenom si dej pozor a velice se st�ez zapomenout na v�ci, které jsi vid�l na vlastní o�i, aby nevymizely z tvého 
srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.“ 
„Poslušnost Božího zákona by jim p�i nesla rosp�ch, jaký by ostatní národy sv�ta pokládaly za zázrak. B�h jim mohl dát 
moudrost a zru�nost ke každé um�lecké práci, p�ál si být i nadále jejich u�itelem. Po slušnost Božích zákon� je m�la 
zušlechtit a povznést. Kdyby ho poslouchali, B�h by je chránil p�ed nemocemi, které sužovaly ostatní národy, a obda�il by 
je mimo�ádnou duševní silou. M�li být po všech stránkách na výši, a tím ukazovat Boží slávu, maje stát a moc. M�li se 
stát královstvím kn�ží a svatým lidem. B�h jim dal všechny pro st�edky, aby se stali nejslavn�jším národem na zemi.“. 
(COL 288; PM 146) 
Mt 5:13-16  „13Vy jste s�l zem�; jestliže však s�l pozbude chuti, �ím bude osolena? K ni�emu již není, než aby se vyhodila 
ven a lidé po ní šlapali. 14Vy jste sv�tlo sv�ta. Nem�že z�stat skryto m�sto ležící na ho�e. 15A když rozsvítí lampu, nestaví 
ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v dom�. 16Tak a� svítí vaše sv�tlo p�ed lidmi, aby vid�li vaše dobré skutky         
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ 
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PO 1. listopadu – BAAL-PEÓR 
Dt 4:3.4  „3Na vlastní o�i jste vid�li, co Hospodin u�inil kv�li Baal-peórovi, že každého muže, který cho-
dil za Baal-peórem, Hospodin, tv�j B�h, vyhladil z tvého st�edu. 4Ale vy, kte�í jste se p�imkli k Hospodi-
nu, svému Bohu, jste do dnes všichni živi.“ 
Nu 25:1-5  „1Když Izrael pobýval v Šitímu, za�al lid smilnit s Moábkami. 2Zvaly totiž lid k ob�tním hod�m 
svého božstva a lid hodoval a klan�l se jejich božstvu. 3Tak se Izrael sp�áhl s Baal-peórem. Proto Hospo-
din vzplanul proti Izraeli hn�vem. 4I �ekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny p�edstavitele lidu a dej jim 
na slunci zp�erážet údy kv�li Hospodinu, a� se Hospodin�v planoucí hn�v odvrátí od Izraele.“ 5Mojžíš 
tedy izraelským soudc�m �ekl: „Pobijte každý ze svých muž� ty, kdo se sp�áhli s Baal-peórem.““ 
Nu 25:6-15  „6I p�išel jakýsi Izraelec a p�ivedl ke svým brat�ím Midjánku p�ed o�ima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelc�, 
práv� když plakali u vchodu do stanu setkávání. 7Když to spat�il Pinchas, syn Eleazara, syna kn�ze Árona, vystoupil 
zprost�edku pospolitosti, vzal do ruky ošt�p, 8vešel za izraelským mužem do ženské �ásti stanu a probodl je oba, izrael-
ského muže i tu ženu až k jejím rodidl�m. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. 9Ale mrtvých p�i té pohrom� bylo 
�ty�iadvacet tisíc. 10Nato promluvil Hospodin k Mojžíšovi: 11„Pinchas, syn Eleazara, syna kn�ze Árona, odvrátil mé 
rozho��ení od Izraelc� tím, že dal uprost�ed nich pr�chod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskonco-
val. 12Proto vyhlas: Hle, daruji mu svou smlouvu pokoje. 13Ta bude pro n�ho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého 
kn�žství za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smír�í ob�ady .“ 14Jméno zabitého izraelského muže, 
který byl zabit spolu s Midjánkou, bylo Zimrí, syn Sál�v; byl to p�edák jednoho rodu Šimeónova. 15Jméno zabité midján-
ské ženy bylo Kozbí, dcera Súrova; ten byl kmenový ná�elník jednoho rodu v Midjánsku.“ 
Oz 4:12-14  „12M�j lid se doptává svého d�eva, jeho h�lka mu p�edpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se 
odvrací od svého Boha. 13Ob�tují na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým posvát-
ným stromem, protože jejich stín je p�íjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše snachy cizoloží. 14Ale nepotrestám za smilstvo 
jen vaše dcery, za cizoložství vaše snachy. Vždy� sami kn�ží se spol�ují s nev�stkami, s kn�žkami ob�tují! Je to lid nero-
zumný, padne.“ 
 

ÚT 2. listopadu – P�IMKNI SE K HOSPODINU, SVÉMU BOHU 
Dt 4:3.4 �SP  „3Vaše o�i vid�ly, co Hospodin u�inil kv�li Baal-peórovi, jak každého, kdo šel za Baal-
peórem, Hospodin, tv�j B�h, ze tvého st�edu vyhladil. 4Zatímco vy, kte�í lnete k Hospodinu, svému Bohu, 
vy všichni jste dnes naživu.“ 
Gn 2:24  „Proto opustí muž svého otce i matku a p�ilne ke své žen� a stanou se jedním t�lem.“ 
Rt 1:14  „Tu se rozplakaly ješt� hlasit�ji. Orpa políbila svou tchyni na rozlou�enou , avšak Rút se k ní p�imkla.“ 
Dt 10:20  „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k n�mu se p�imkneš a v jeho jménu budeš p�ísa-
hat.“ 
Dt 11:22  „Jestliže budete bedliv� a cele dbát na toto p�ikázání, které vám p�ikazuji dodržovat, totiž abyste milovali 
Hospodina, svého Boha, chodili po všech jeho cestách a p�imkli se k n�mu.“ 
Dt 13:5  „Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho p�ikázání a poslouchat 
ho, jemu budete sloužit a k n�mu se p�imknete.“ 
Dt 30:20  „A miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a p�imkl se k n�mu. Na n�m závisí tv�j život a délka tvých 
dn�, abys mohl sídlit v zemi, o které p�ísahal Hospodin tvým otc�m, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“ 
Ju 1:24  „Tomu pak, který má moc uchránit vás p�ed pádem a postavit neposkvrn�né a v radosti p�ed tvá� své slávy.“ 
1K 10:13  „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. B�h je v�rný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste 
nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám p�ipraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ 
Dt 13:4  „Neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze sn�. To vás zkouší Hospodin, váš B�h, aby 
poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
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