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� Texty na tento týden - Nu 20:1–13; 34:1–12; Ju 1:9; 1K 15:13–22 
 

� Základní verš 
„A p�ece sám archand�l Michael, když se p�el s �áblem o Mojžíšovo t�lo, neosm�lil se vynést nad ním 
zatracující soud, ale �ekl: Potrestej t� Hospodin.“ (Ju 1:9) 
 

   B�hem celého �tvrtletí jsme se setkávali s tím, že Mojžíš je nejd�ležit�jší lidskou postavou v Deuterono-
miu. Jeho život, charakter a poselství prostupují celou knihou. Samoz�ejm�, Deuteronomium je v první �ad� 
o Bohu a jeho lásce k „lidu Izraele“. B�h �asto používá Mojžíše, aby lidu ukázal tuto lásku a promluvil       
k nim. 
   Nyní, když se blížíme ke konci našeho studia knihy Deuteronomium, blížíme se také ke konci Mojžíšova 
života, alespo� ke konci jeho pozemského života. 
   „Mojžíš se m�l nyní vydat na novou, tajuplnou cestu. Musí odejít, aby sv�j život odevzdal do rukou svého 
Stvo�itele. V�d�l, že zem�e osamocen. Žádnému lidskému p�íteli nebude dovoleno, aby mu v jeho posled-
ních hodinách posloužil. Událost, jíž se jeho srdce lekalo, byla tajemná a hrozná. Nejv�tším utrpením pro 
n�j bylo, že se musí odd�lit od lidu, s nímž byl tak dlouho spojen jeho život. Avšak s bezmeznou d�v�rou 
sv��il sebe a lid do Boží lásky a milosti.“ (PP 470.471; NUD 223) 
   Mojžíš�v život a služba ukazují hodn� o Božím charakteru, podobn� jako jeho smrt a vzk�íšení. 
 

� Osnova lekce: 
   Mojžíš�v h�ích negativn� zasáhl do jeho života a ovlivnil i okolnosti jeho smrti. P�esto Boží milost 
nabízí �ešení – odpušt�ní a nový život.. 
 

   • Nu 20:7–13: Mojžíšovo selhání (ned�le, pond�lí) 
   • Dt 34:1–4: Mojžíšova smrt (úterý) 
   • Dt 34:5.6; Juda 1,9: Mojžíšovo vzk�íšení (st�eda) 
   • 1K 15:13–22: Nad�je na vzk�íšení pro nás (�tvrtek) 
 

NE 19. prosince – MOJŽÍŠ�V H�ÍCH – 1. �ÁST 
Nu 20:7-11  „7Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 8„Vezmi h�l, svolej spolu se svým bratrem Áronem po-
spolitost a p�ed jejich o�ima promluvte ke skalisku, a� vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska          
a napojíš pospolitost i jejich dobytek.“ 9Mojžíš tedy vzal h�l, která byla p�ed Hospodinem, jak mu p�iká-
zal. 10I svolal Mojžíš s Áronem shromážd�ní p�ed skalisko. �ekl jim: „Poslyšte, odbojníci! To vám z toho-
to skaliska máme vyvést vodu?“ 11Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát ude�il svou holí do skaliska a vy-
tryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek.“ 
Nu 20:1-6  „1Celá pospolitost Izraelc� dorazila v prvním m�síci na pouš� Sin. Lid se usadil v Kádeši. Tam zem�ela 
Mirjam a byla tam i pochována. 2Pospolitost nem�la vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. 3Lid se dal s Mojží-
šem do sváru. Na�íkali: „Kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši brat�í p�ed Hospodinem! 4Pro� jste zavedli 
Hospodinovo shromážd�ní na tuto pouš�? Abychom tu pom�eli, my i náš dobytek? 5Pro� jste nás vyvedli z Egypta? Abyste 
nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí ani p�stovat fíky nebo vinnou révu �i granátová jablka, ba není 
tady ani voda k napití.“ 6I odešli Mojžíš a Áron od shromážd�ní ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvá�. Tu se jim 
ukázala Hospodinova sláva.“ 
PO 20. prosince – MOJŽÍŠ�V H�ÍCH – 2. �ÁST 
Nu 20:12.13  „12Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi �ekl: „Protože jste mi neuv��ili, když jste m�li p�ed 
syny Izraele dosv�d�it mou svatost, neuvedete toto shromážd�ní do zem�, kterou jim dám.“ 13To jsou Vody 
Meriba (to je Vody sváru), protože se Izraelci p�eli s Hospodinem; on však mezi nimi prokázal svou sva-
tost.“ 
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PÁ 24. prosince – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Do skály, která symbolizovala Krista, bylo už jednou ude�eno, tak jako Kristus m�l být jednou ob�tován. 
Bylo t�eba ke skále jen promluvit, tak jako my musíme žádat o požehnání v Ježíšov� jménu. Druhým ude�e-
ním do skály byl význam tohoto krásného p�edobrazu na Krista zni�en. 
   Navíc si Mojžíš a Áron p�isvojili moc, která náleží jedin� Bohu. Izraelští v�dcové m�li p�íležitost ovlivnit 
lid, aby k Bohu p�icházel s úctou, a posílit víru v Hospodinovu moc a dobrotu. Když v hn�vu volali: „To 
vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu?“ postavili se na Boží místo, jako by oni sami byli zdrojem moci. 
Mojžíš ztratil ze z�etele svého Všemocného pomocníka a B�h ho nechal, aby svou pov�st poskvrnil lidskou 
slabostí. Muž, který mohl z�stat v�rný a nesobecký až do konce svého života, byl nakonec p�emožen.       
(PP 418; NUD 194) 
   „Mojžíš byl spolu s Elijášem, který byl zaživa prom�n�n a vzat do nebe, p�ítomen na ho�e prom�n�ní. 
Takto byla Mojžíšova modlitba nakonec vyslyšena. Stál na ‚krásné ho�e‘ uprost�ed d�dictví svého lidu       
a vydával sv�dectví Kristu, který byl st�edem všech zaslíbení daných Izraeli. Toto je poslední výjev, který 
byl lidem zjeven ze života muže, jehož nebesa tak vysoce poctila.“ (PP 479; NUD 228) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Mojžíš byl vzk�íšen a vzat do nebe krátce po své smrti. Ale tím se stal (jak p�edpokládáme) sv�dkem 
hrozných v�cí, které se na zemi po jeho smrti udály. Jak je dob�e, že v�tšina z nás bude vzk�íšena až p�i 
druhém p�íchodu Ježíše, kdy skon�í všechno trápení, které na zemi máme. V �em je pak toto v�tším požeh-
náním, než to, co zažil Mojžíš? 
 

2. Jak nám p�íb�h Mojžíšovy smrti a vzk�íšení ukazuje na to, jak nás Nový zákon, a�koli je založen na 
Starém zákon�, posouvá dále v poznání a m�že nám p�inést lepší pochopení skute�nosti? 
 

3 V �em je p�íb�h Mojžíšova života, v�etn� okamžiku, kdy v hn�vu ude�il holí do skály, p�íkladem toho, co 
znamená žít vírou a být spasen z víry, bez skutk� zákona? 
 

4. Uvažujte o zaslíbeném vzk�íšení na konci �asu. Pro� je tak d�ležité pro naši nad�ji? Pokud v tomto m�-
žeme d�v��ovat Bohu a pokud mu m�žeme v��it, že nás vzk�ísí ze smrti, nem�li bychom mu pak v��it i ve 
všem ostatním? Vždy� pokud má moc nás vzk�ísit, musí mít moc splnit i všechna ostatní zaslíbení. 

 
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 22. prosince – MOJŽÍŠOVO VZK�ÍŠENÍ 
Dt 34:5.6  „5I zem�el Mojžíš, služebník Hospodin�v, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpov�di. 
6Pochoval ho v údolí v moábské zemi naproti Bét-peóru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob.“ 
Ju 1:9  „A p�ece sám archand�l Michael, když se p�el s �áblem o Mojžíšovo t�lo, neosm�lil se vynést nad 
ním zatracující soud, ale �ekl: Potrestej t� Hospodin.“ 
Mt 19:2-4  „2Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil. 3Tu k n�mu p�išli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno 
propustit manželku z jakékoli p�í�iny?“ 4Odpov�d�l jim: „Ne�etli jste, že Stvo�itel od po�átku ‚muže a ženu u�inil je‘?“ 
 

�T 23. prosince – UJIŠT�NÍ PRO VŠECHNY 
1K 15:13-22  „13Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzk�íšen ani Kristus. 14A jestliže Kristus nebyl vzk�í-
šen, pak je naše zv�st klamná, a klamná je i vaše víra, 15a my jsme odhaleni jako lživí sv�dkové o Bohu: 
dosv�d�ili jsme, že B�h vzk�ísil Krista, ale on jej nevzk�ísil, není-li vzk�íšení z mrtvých. 16Nebo� není-li 
vzk�íšení z mrtvých, nebyl vzk�íšen ani Kristus. 17Nebyl-li však Kristus vzk�íšen, je vaše víra marná, ješt� 
jste ve svých h�íších, 18a jsou ztraceni i ti, kte�í zesnuli v Kristu. 19Máme-li nad�ji v Kristu jen pro tento 
život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 20Avšak Kristus byl vzk�íšen jako první z t�ch, kdo zesnuli. 21A jako 
vešla do sv�ta smrt skrze �lov�ka, tak i zmrtvýchvstání: 22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu 
všichni dojdou života.“ 
Žd 12:22  „Vy stojíte p�ed horou Siónem a m�stem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, p�ed nes�etným zástupem 
and�l�.“ 
Gn 5:24  „I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, nebo� ho B�h vzal.“ 
2Kr 2:11  „Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý v�z s ohnivými koni je od sebe odlou�il a Elijáš vystupoval ve vichru 
do nebe.“ 
Zj 20:7-15  „7Až se dovrší tisíc let, bude satan propušt�n ze svého žalá�e 8a vyjde, aby oklamal národy ve všech �ty�ech 
úhlech sv�ta, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v mo�i. 9Vid�l jsem, jak vystoupili po celé ší�i 
zem� a obklí�ili tábor svatých a m�sto, které miluje B�h. Ale sestoupil ohe� z nebe a pohltil je. 10Jejich sv�dce �ábel byl 
uvržen do jezera, kde ho�í síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzn�ni dnem i nocí na v�ky v�k�.      
11A vid�l jsem veliký b�lostný tr�n a toho, kdo na n�m sed�l; p�ed jeho pohledem zmizela zem� i nebe a už pro n� nebylo 
místa. 12Vid�l jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí p�ed tr�nem, a byly otev�eny knihy. Ješt� jedna kniha byla otev�ena, 
kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých �in� zapsaných v t�ch knihách. 13Mo�e vydalo své mrtvé, i smrt a její �íše 
vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých �in�. 14Pak smrt i její �íše byly uvrženy do ho�ícího jezera. To je 
druhá smrt: ho�ící jezero. 15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do ho�ícího jezera.“ 
Žd 1:3  „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od 
h�ích�, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ 
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Dt 31:2  „�ekl jim: „Je mi dnes sto dvacet let, nemohu již vycházet ani vcházet, a Hospodin mi �ekl: ‚Nep�ejdeš tento 
Jordán.‘“ 
Dt 34:4  „Pak mu Hospodin �ekl: „Toto je zem�, o které jsem p�ísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Dám ji 
tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spat�it na vlastní o�i, ale nep�ejdeš tam.““ 
Ex 3:2-16  „1Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kn�ze. Jednou vedl ovce až za step a p�išel k Boží ho�e,    
k Chorébu. 2Tu se mu ukázal Hospodin�v posel v plápolajícím ohni uprost�ed trnitého ke�e. Mojžíš vid�l, jak ke� v ohni 
ho�í, ale není jím stráven. 3�ekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, pro� ke� nesho�í.“ 4Hospodin vid�l, že odbo�u-
je, aby se podíval. I zavolal na n�ho B�h zprost�edku ke�e: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpov�d�l: „Tu jsem.“ 5�ekl: „Nep�ibli-
žuj se sem! Zuj si opánky, nebo� místo, na kterém stojíš, je p�da svatá.“ 6A pokra�oval: „Já jsem B�h tvého otce, B�h 
Abraham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v.“ Mojžíš si zakryl tvá�, nebo� se bál na Boha pohled�t. 7Hospodin dále �ekl: 
„Dob�e jsem vid�l uja�mení svého lidu, který je v Egypt�. Slyšel jsem jeho úp�ní pro bezohlednost jeho pohán���. Znám 
jeho bolesti. 8Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné zem� do zem� dobré a prostorné, do 
zem� oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanc�, Chetejc�, Emorejc�, Perizejc�, Chivejc� a Jebúsejc�. 9V�ru, úp�ní 
Izraelc� dolehlo nyní ke mn�. Vid�l jsem také útlak, jak je Egyp�ané utla�ují. 10Nuže poj�, pošlu t� k faraónovi a vyvedeš 
m�j lid, Izraelce, z Egypta.“ 11Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egyp-
ta?“ 12Odpov�d�l: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem t� poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit 
Bohu na této ho�e.“ 13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já p�ijdu k Izraelc�m a �eknu jim: Posílá m� k vám B�h vašich 
otc�. Až se m� však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ 14B�h �ekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A po-
kra�oval: „�ekni Izraelc�m toto: JSEM posílá m� k vám.“ 15B�h dále Mojžíšovi poru�il: „�ekni Izraelc�m toto: ‚Posílá 
m� k vám Hospodin, B�h vašich otc�, B�h Abraham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v.‘ To je nav�ky mé jméno, jím si m� 
budou p�ipomínat od pokolení do pokolení. 16Jdi, shromaž� izraelské starší a pov�z jim: ,Ukázal se mi Hospodin, B�h 
vašich otc�, B�h Abraham�v, Izák�v a Jákob�v, a �ekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím , jak s vámi v Egypt� nakláda-
jí.“ 
Nu 20:8-10  „8Vezmi h�l, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a p�ed jejich o�ima promluvte ke skalisku, a� 
vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek.“ 9Mojžíš tedy vzal h�l, která byla p�ed 
Hospodinem, jak mu p�ikázal. 10I svolal Mojžíš s Áronem shromážd�ní p�ed skalisko. �ekl jim: „Poslyšte, odbojníci! To 
vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu?““ 
 

ÚT 21. prosince – MOJŽÍŠOVA SMRT 
Dt 34:1-4  „1Mojžíš vystoupil z Moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy; ta je naproti Jerichu. 
Hospodin mu ukázal celou zemi: Gileád až po Dan, 2celý kraj Neftalího i zemi Efrajimovu a Manasesovu 
a celou zemi Judovu až k Zadnímu mo�i, 3i Negeb a okrsek Jerišské plán�, Palmové m�sto, až k Sóaru. 
4Pak mu Hospodin �ekl: „Toto je zem�, o které jsem p�ísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Dám 
ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spat�it na vlastní o�i, ale nep�ejdeš tam.““ 
Gn 12:7  „I ukázal se Abramovi Hospodin a �ekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltá� 
Hospodinu, který se mu ukázal.“ 
Dt 34:7-12  „1Mojžíš vystoupil z Moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy; ta je naproti Jerichu. Hospodin mu 
ukázal celou zemi: Gileád až po Dan, 2celý kraj Neftalího i zemi Efrajimovu a Manasesovu a celou zemi Judovu až           
k Zadnímu mo�i, 3i Negeb a okrsek Jerišské plán�, Palmové m�sto, až k Sóaru. 4Pak mu Hospodin �ekl: „Toto je zem�,     
o které jsem p�ísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spat�it na vlastní o�i, 
ale nep�ejdeš tam.“ 5I zem�el Mojžíš, služebník Hospodin�v, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpov�di. 6Pochoval 
ho v údolí v moábské zemi naproti Bét-peóru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob. 7Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když 
um�el. Zrak mu nepohasl a sv�žest ho neopustila. 8Synové Izraele oplakávali Mojžíše v Moábských pustinách po t�icet 
dní, dokud neuplynuly dny plá�e a truchlení pro Mojžíše. 9Jozue, syn Nún�v, byl napln�n duchem moudrosti. Mojžíš totiž 
na n�ho vložil své ruce. Izraelci ho poslouchali a �inili, jak p�ikázal Hospodin Mojžíšovi. 10Nikdy však již v Izraeli nepo-
vstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tvá�í v tvá�, 11se všemi znameními a zázraky, jež ho poslal 
Hospodin konat v egyptské zemi na faraónovi a všech jeho služebnících i celé jeho zemi, 12i se všemi skutky pevné ruky, se 
vším, co vzbuzovalo velikou báze�, co konal Mojžíš p�ed zraky celého Izraele.“ 
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