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� Texty na tento týden - Žd 7:11–19; 8:10–12; 8:1–6; 10:5–10; Jr 31:31–33 
 

� Základní verš 
„Avšak Ježíš dosáhl vznešen�jší služby, práv� tak jako je prost�edníkem vyšší smlouvy, založené na lep-
ších zaslíbeních.“ (Žd 8:6) 
 

   Tím, že Ježíš žil dokonalý život a zem�el místo nás, zprost�edkoval novou, lepší smlouvu mezi námi         
a Bohem. Ježíš tím, že zem�el, zrušil rozsudek smrti, který byl trestem za naše provin�ní, a umožnil vznik 
nové smlouvy. 
   Žid�m 10,5–10 vysv�tluje, že Ježíš projevil poslušnost podle požadavk� smlouvy. Nachází se zde odkaz 
na Ž 40, který popisuje Mesiášovu touhu prokázat Bohu naprostou poslušnost: „Tu jsem �ekl: Hle, p�ichá-
zím, jak ve svitku knihy o mn� stojí psáno. Plnit, Bože m�j, tvou v�li je mým p�áním, tv�j zákon mám ve 
svém nitru“ (Ž 40,8.9). „V p�vodním kontextu tyto v�ty popisovaly dobrovolnou poslušnost Boží v�li. 
Autor listu Žid�m používá toto spojení, aby ukázal, že Kristova ob�� naplnila Boží v�li tím, že p�inesla 
smí�ení, které zví�ecí ob�ti neposkytly.“ (7BC 460) 
   Pro Pavla získal tento žalm vt�lením Ježíše zvláštní význam. Ježíš byl zt�lesn�ním poslušnosti nové 
smlouv�. Byli jsme zachrán�ni nejen jeho smrtí, ale i jeho dokonalou poslušností. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci se zam��íme na „novou smlouvu“, kterou B�h s lidmi uzav�el prost�ednictvím Ježíše     
a jeho ob�ti. Budeme p�emýšlet nad tím, pro� vlastn� byla pot�ebná, v �em je její „novost“, ale           
i o tom, co pro nás znamená. 
 

• Žd 7:11–19: Nedostate�nost „staré smlouvy“ (ned�le) 
• Žd 8:10–12: Zaslíbení „nové smlouvy“ (pond�lí) 
• Žd 8:1–6: Ježíš – prost�edník „nové smlouvy“ (úterý) 
• Žd 10:5–10: Požehnání plynoucí z „nové smlouvy“ (st�eda) 
• Jr 31:31–33: „Nová smlouva“ a prom�na srdce (�tvrtek) 
 

NE 13. února – POT�EBA NOVÉ SMLOUVY 
Žd 7:11-19  „11Kdyby služba levitských kn�ží, která vedla lid k poslušnosti zákona, p�inesla dokonalost, 
na� by ješt� bylo t�eba ustanovovat jiného kn�ze podle �ádu Melchisedechova, a nez�stat p�i kn�žství 
podle �ádu Áronova? 12Avšak m�ní-li se kn�žství, nutn� nastává i zm�na zákona. 13A ten, na n�jž se to 
slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z n�hož nikdo nekonal službu u oltá�e. 14Je dob�e známo, že 
náš Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kn�žích z tohoto pokolení. 15To vše je ješt� z�ejm�jší, 
když podobn� jako Melchisedech je ustanoven jiný kn�z 16ne podle zákona o t�lesném p�vodu, nýbrž na 
základ� svého nepomíjejícího života, 17jak se o n�m sv�d�í: „Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchisede-
chova.“ 18Tím se ovšem ruší p�edchozí p�íkaz jako neú�inný a neužite�ný – 19zákon totiž nic nep�ivedl      
k dokonalosti – avšak na jeho místo p�ichází lepší nad�je, jejíž mocí p�istupujeme až k Bohu.“ 
Žd 10:1-4  „1V zákon� je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skute�nost. Proto stále stejné ob�ti, p�inášené 
každoro�n� znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale o�istit ty, kdo s nimi p�icházejí. 2Kdyby ti, kdo je p�inášejí, nem�li už 
v�domí h�íchu, protože byli jednou provždy o�išt�ni, dávno by byly tyto ob�ti p�estaly. 3Ale t�mito ob��mi se h�íchy 
naopak každoro�n� p�ipomínají, 4nebo� krev býk� a kozl� není s to h�íchy odstranit.“ 
Žd 9:13.14  „13Jestliže již pokropení krví kozl� a býk� a popel z jalovice posv�cuje poskvrn�né a zevn� je o�iš�uje, 14�ím 
více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk� k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe sama jako nepo-
skvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
Žd 10:19-23  „19Protože Ježíš ob�toval svou krev, smíme se, brat�í, odvážit vejít do svatyn� 20cestou novou a živou, 
kterou nám otev�el zrušením opony – to jest ob�továním svého t�la. 21Máme-li tedy tak velikého kn�ze nad celým Božím 
domem,  
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22p�istupujme p�ed Boha s opravdovým srdcem a v plné jistot� víry, se srdcem o�išt�ným od zlého sv�domí a s t�lem 
obmytým �istou vodou. 23Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
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.““ 
Ga 3:24  „Zákon byl tedy naším dozorcem až do p�íchodu Kristova, až do ospravedln�ní z víry.“ 
� 10:4  „Vždy� Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo v��í.“ 
� 3:20-28  „20Vždy� ze skutk� zákona ‚nebude p�ed ním nikdo ospravedln�n‘, nebo� ze zákona pochází poznání h�íchu. 
21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosv�d�ovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru      
v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedl�o-
váni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25Jeho ustanovil B�h, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou ob�tí 
pro ty, kdo v��í. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již d�íve trp�liv� promíjel h�íchy. 26Svou spravedlnost prokázal      
i v nyn�jším �ase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedl�uje toho, kdo žije z víry v Ježíše. 27Kde z�stala chlouba? 
Byla vylou�ena! Jakým zákonem? Zákonem skutk�? Nikoli, nýbrž zákonem víry. 28Jsme totiž p�esv�d�eni, že se �lov�k 
stává spravedlivým vírou bez skutk� zákona.“ 
� 7:12-14  „12Zákon je tedy sám v sob� svatý a p�ikázání svaté, spravedlivé a dobré. 13Bylo snad to dobré p�í�inou mé 
smrti? Naprosto ne! H�ích však, aby se ukázal jako h�ích, zp�sobil mi tím dobrým smrt; tak skrze p�ikázání ukázal h�ích 
celou hloubku své h�íšnosti. 14Víme, že zákon je svatý – já však jsem h�íšný, h�íchu zaprodán.“ 
 

PO 14. února – NOVÁ A OBNOVENÁ 
Žd 8:10-12  „10A toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, praví Hospodin: 
Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 11Pak 
už nebude u�it druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: „Poznej Pána,“ protože m� budou znát všich-
ni, od nejmenšího až po nejv�tšího. 12Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich h�íchy už nevzpomenu.“ 
Dt 6:4-6  „4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný. 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 6A tato slova, která ti dnes p�ikazuji, budeš mít v srdci.“ 
Dt 30:11-14  „11Tento p�íkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. 12Není v nebi, abys 
musel �íkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ 13Ani za mo�em není, 
abys musel �íkat: „Kdo se nám p�eplaví p�es mo�e, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ 14Vždy� to 
slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.“ 
Jr 31:31-34  „31Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy uzav�u s domem izraelským i s domem judským novou 
smlouvu. 32Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzav�el s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl           
z egyptské zem�. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem z�stal jejich manželem, je výrok Hospodin�v. 33Toto je smlouva, 
kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, je výrok Hospodin�v: Sv�j zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do 
srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 34Už nebude u�it každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte 
Hospodina!‘ Všichni m� budou znát, od nejmenšího do nejv�tšího z nich, je výrok Hospodin�v. Odpustím jim jejich 
nepravost a jejich h�ích už nebudu p�ipomínat.““ 
Žd 8:8.9  „8Ale když B�h kárá sv�j lid, �íká: ‚Hle, p�icházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem 
judským uzav�u smlouvu novou, 9ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzav�el s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, 
abych je vyvedl ze zem� egyptské. Nebo� oni nez�stali v mé smlouv�, a já jsem se jich z�ekl, praví Hospodin.“ 
Ž 37:31  „Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.“ 
Ž40:8.9  „8Tu jsem �ekl: Hle, p�icházím, jak ve svitku knihy o mn� stojí psáno. 9Plnit, Bože m�j, tvou v�li je mým p�áním, 
tv�j zákon mám ve svém nitru.“ 
Ž 119:11  „Tvou �e� uchovávám v srdci, nechci proti tob� h�ešit.“ 
Iz 51:7  „Slyšte m�, kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je m�j zákon. Nebojte se lidských pomluv, ned�ste se jejich 
hanobení!“ 
Jr 13:23  „M�že snad Kúšijec zm�nit svou k�ži? �i levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dob�e, když jste se 
nau�ili páchat zlo?“ 
Žd 7:22  „Proto se Ježíš stal ru�itelem lepší smlouvy.“ 
Žd 6:8-20  „8Rodí-li však jen trní a bodlá�í, je nepot�ebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. 9I když takto 
mluvíme, jsme o vás p�esv�d�eni, milovaní, že jste na dobré cest� ke spáse. 10B�h není nespravedlivý, a proto nezapome-
ne, jak jste se �inem své lásky k n�mu p�iznali, když jste sloužili a ješt� sloužíte brat�ím. 11Toužíme jen, aby na každém     
z vás bylo vid�t neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše nad�je; 
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12proto neochabujte, ale vezm�te si za vzor ty, kdo pro víru a trp�livost mají podíl na zaslíbení. 13Tak dal B�h zaslíbení 
Abrahamovi. Pon�vadž p�i nikom vyšším p�ísahat nemohl, p�ísahal p�i sob� samém: 14‚Hojn� ti požehnám a dám ti 
mnoho potomk�.‘ 15A protože byl Abraham trp�livý, dosáhl spln�ní Božího slibu. 16Lidé totiž p�ísahají p�i n�kom v�tším   
a p�ísaha je zárukou, kterou kon�í každý spor. 17Když B�h cht�l ú�astník�m zaslíbení p�esv�d�iv� prokázat nezm�nitel-
nost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ješt� p�ísahou. 18A tak tyto dv� nezm�nitelné v�ci, v nichž B�h p�ece nem�že 
lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kte�í jsme nalezli úto�išt� v nad�ji nám dané. 19V ní jsme bezpe�n� a pevn� 
zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyn�, 20kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu 
Melchisedechova.“ 
Ga 3:13  „Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, nebo� je psáno: ‚Proklet je každý, 
kdo visí na d�ev�.‘“ 
2Tm 2:13  „Jsme-li nev�rní, on z�stává v�rný, nebo� nem�že zap�ít sám sebe.“ 
 

ÚT 15. února – NOVÁ SMLOUVA MÁ LEPŠÍHO PROST�EDNÍKA 
Žd 8:1-6  „1Z toho, co bylo �e�eno, plyne: máme velekn�ze, který usedl po pravici Božího tr�nu 2v nebe-
sích jako služebník pravé svatyn� a stánku, který z�ídil sám Hospodin, a nikoli �lov�k. 3Každý vele kn�z 
bývá ustanoven k tomu, aby p�inášel dary a ob�ti; proto musel i Ježíš nutn� p�inést ob��. 4Na zemi by 
nemohl být kn�zem, protože zde už byli kn�ží, kte�í p�inášeli dary podle zákona. 5Ti však sloužili ve svaty-
ni, 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.“ 6Avšak Ježíš dosáhl vznešen�jší služby, 
práv� tak jako je prost�edníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.“ 
Žd 9:15-20  „15Proto je Kristus prost�edníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, p�ijali v��né d�dictví, 
které jim bylo zaslíbeno – nebo� jeho smrt p�inesla vykoupení z h�ích�, spáchaných za první smlouvy. 16P�i záv�ti se musí 
prokázat smrt toho, kdo ji ustanovil. 17Jen záv�� zem�elých je totiž platná; nemá však platnost, dokud žije ten, kdo ji 
ustanovil. 18Proto ani první smlouva nebyla uzav�ena bez vylití krve; 19když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka p�ikázání 
podle zákona, vzal krev telat a kozl�, vodu, �ervenou vlnu s yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid. A �ekl jim: 
20„Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzav�el B�h.“ 21 Podobn� pokropil krví i stánek a všecko bohoslužebné ná�iní. 22 
Podle zákona se skoro vše o�iš�uje krví, a bez vylití krve není odpušt�ní.“ 
Žd 6:19.20  „19V ní jsme bezpe�n� a pevn� zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyn�, 20kam jako první za nás 
vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova. 
Žd 10:5-10  „5Proto Kristus �íká, když p�ichází na sv�t: ‚Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo. 6V zápalné ob�ti 
ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7Proto jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou v�li, jak je o mn� v tvé 
knize psáno.‘ 8P�edn� �íká: ‚Ob�ti ani dary, ob�ti zápalné ani ob�ti za h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení‘ – 
totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona. 9Potom však �ekne: ‚Zde jsem, abych konal tvou v�li.‘ Tak ruší prvé, aby 
ustanovil druhé. 10Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo.“ 
Ex 34:29-35  „29Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, m�l p�i sestupu z hory desky sv�dectví v rukou. Mojžíš nev�-
d�l, že mu od rozhovoru s Hospodinem zá�í k�že na tvá�i. 30Když Áron a všichni Izraelci uvid�li, jak Mojžíšovi zá�í k�že 
na tvá�i, báli se k n�mu p�istoupit. 31Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k n�mu Áron a všichni p�edáci pospolitosti a Mojžíš 
k nim promluvil. 32Potom p�istoupili všichni Izraelci a on jim p�ikázal všechno, o �em s ním Hospodin mluvil na ho�e 
Sínaji. 33Když k nim Mojžíš p�estal mluvit, dal si na tvá� závoj. 34Kdykoli Mojžíš vstupoval p�ed Hospodina, aby s ním 
mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelc�m mluvil, co mu bylo p�ikázáno. 35Izraelci spat�ili 
Mojžíšovu tvá� a vid�li , jak mu k�že na tvá�i zá�í. Proto si Mojžíš dával na tvá� závoj, pokud nešel mluvit s Hospodi-
nem.“ 
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.“ 
J 1:14  „A Slovo se stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy.“ 
Ex 33:11  „A Hospodin mluvil s Mojžíšem tvá�í v tvá�, jako když n�kdo mluví se svým p�ítelem. Potom se Mojžíš vracel 
do tábora. Ale mládenec Jozue, syn Nún�v, který mu p�isluhoval, se ze stanu nevzdaloval.“ 
Žd 4:12.13  „12Slovo Boží je živé, mocné a ost�ejší než jakýkoli dvouse�ný me�; proniká až na rozhraní duše a ducha, 
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. 13Není tvora, který by se p�ed ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je 
všechno p�ed o�ima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.“ 
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PÁ 18. února – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Podle Bible je poslušnost Boha n�co mnohem hlubšího než formální pln�ní p�íkaz� a konání dobrých 
skutk�. Poslušnost je služba z lásky. Boží zákon sv�d�í o tom, jaký je B�h. Láska je podstatou celého záko-
na. Boží vláda v nebi i na zemi vychází z jeho zákona lásky. Když máme v srdci lásku a když se snažíme 
podobat svému Stvo�iteli, realizuje se Boží slib: ‚Vložím své zákony do jejich srdcí a vepíšu je do jejich 
myslí.‘ (Žd 10,16) 
   Jestliže byl zákon vepsán do našeho srdce, nebude formovat celý náš život? Poslušnost je  pravý d�kaz 
lásky. Dokládá také, že se snažíme žít tak, jak si to B�h p�eje. Bible �íká: ‚V tom je totiž láska k Bohu, že 
zachováváme jeho p�ikázání.‘ ‚Neprávem se k n�mu hlásí, kdo se mu nepod�izuje.‘ (1J 5,3; 2,4) Víra nena-
hrazuje nutnost žít v souladu s Božím zákonem. Prost�ednictvím víry a pouze vírou p�ijímáme milost Ježíše 
Krista. A práv� milost nás uschop�uje napl�ovat Boží zákon.“ (SC 60.61; CVP 62) 
   „�ím více se p�iblížíme k Ježíši Kristu, tím více si za�neme uv�domovat své vlastní nedostatky a chyby. 
Když za�neme srovnávat sebe s dokonalým Ježíšem Kristem, vynikne naše sobectví a naše nedokonalost. 
Zárove� to bude doklad, že satanovy lživé názory ztrácejí nad námi moc, že nás vede Boží Duch – a Boží 
Duch vede k životu. 
   Opravdová láska k Ježíši Kristu nem�že zako�enit v našem srdci, dokud si neuv�domíme svou h�íšnost. 
Jakmile nás prom�ní Kristova milost, za�neme obdivovat dokonalý charakter svého Pána. Jestliže nechápe-
me, jak jsme nedokonalí a h�íšní, znamená to, že jsme nikdy nepost�ehli krásu a dokonalost Ježíše Krista.“ 
(SC 64.65; CVP 65.66) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Zamyslete se nad výše uvedenými citáty z knihy Ellen G. Whiteové Cesta k vnit�nímu pokoji. �ím blíže 
jsme Kristu, tím h�íšn�jšími se staneme ve svých o�ích. Jak zajistit, že neodmítneme víru v zoufalství, když si 
budeme uv�domovat svou vlastní h�íšnost? 
 

2. Pozastavme se nad myšlenkou, že zákon se nám zapisuje do srdce. Co to znamená pro duchovní život 
k�es�ana? Jak by nám porozum�ní a prožívání této pravdy mohlo pomoci vyhnout se poslušnosti, která je 
pouze zákonictvím, „mrtvými skutky“ (Žd 9,14)? 
 

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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Jr 3:10  „Ani po tom všem se ke mn� její sestra, judská v�rolomnice, neobrátila celým srdcem, nýbrž licom�rn�, je výrok 
Hospodin�v.“ 
Jr 29:13  „Budete m� hledat a naleznete m� , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ 
Jr 17:1  „Jud�v h�ích je zapsán železným rydlem, je vyryt diamantovým hrotem na tabulku jejich srdcí, na rohy vašich 
oltá��.“ 
Jr 13:10  „Tento zlý lid, který se vzpírá slyšet má slova a žije si podle svého zarputilého srdce, chodí za jinými bohy, 
slouží jim a klaní se jim, bude jako tento pás, který se k ni�emu nehodí.“ 
Jr 23:17  „Stále �íkají t�m, kte�í m� znevažují: „Hospodin promluvil: Budete mít pokoj,“ a každému, kdo chodí se zarpu-
tilým srdcem, slibují: „Nedolehne na vás nic zlého.““ 
Jr 13:23  „M�že snad Kúšijec zm�nit svou k�ži? �i levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dob�e, když jste se 
nau�ili páchat zlo?“ 
Ex 20:1.2  „1B�h vyhlásil všechna tato p�ikázání: 2„Já jsem Hospodin, tv�j B�h; já jsem t� vyvedl z egyptské zem�,          
z domu otroctví.““ 
L 22:20  „A práv� tak, když bylo po ve�e�i, vzal kalich a �ekl: „Tento kalich je nová smlouva zpe�et�ná mou krví, která 
se za vás prolévá.““ 
Mt 22:34-40  „34Když se farizeové doslechli, že uml�el saduceje, smluvili se 35a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho 
pokoušel: 36„Mist�e, které p�ikázání je v zákon� nejv�tší?“ 37On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je nejv�tší a první p�ikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého 
bližního jako sám sebe.‘ 40Na t�ch dvou p�ikázáních spo�ívá celý Zákon i Proroci.““ 
� 5:5  „A nad�je neklame, nebo� Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ 
Ga 5:22.23  „22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trp�livost, laskavost, dobrota, v�rnost, 23tichost            
a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ 
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J 1:1-3  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha. 3Všechno povsta-
lo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest.“ 
 

ST 16. února – NOVÁ SMLOUVA P�INÁŠÍ LEPŠÍ ZASLÍBENÍ 
Žd 10:5-10  „5Proto Kristus �íká, když p�ichází na sv�t: „Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo.     
6V zápalné ob�ti ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7Proto jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, 
Bože, tvou v�li, jak je o mn� v tvé knize psáno.“ 8P�edn� �íká: „Ob�ti ani dary, ob�ti zápalné ani ob�ti za 
h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení“ – totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona. 9Potom 
však �ekne: „Zde jsem, abych konal tvou v�li.“ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10Tou v�lí jsme po-
sv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo.“ 
Žd 11:10.13-16  „10(Abraham) upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. 
 13Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou 
na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15Kdyby m�li na mysli zemi, z níž 
vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h se nestydí nazývat 
se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto.“ 
Ex 24:1-8  „1Potom Mojžíšovi �ekl: „Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. 
Budete se zdálky klan�t. 2K Hospodinu p�istoupí jen Mojžíš. Ostatní se p�ibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzh�ru 
spolu s ním.“ 3Když Mojžíš p�išel nazp�t , vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a p�edložil mu všechna právní 
ustanovení. Všechen lid odpov�d�l jako jedn�mi ústy. �ekli: „Budeme d�lat všechno, o �em Hospodin mluvil.“ 4Nato 
Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za �asného jitra postavil pod horou oltá� a dvanáct posvátných sloup� podle 
dvanácti izraelských kmen�. 5Pak pov��il izraelské mládence, aby p�inesli ob�ti zápalné a ob�tovali Hospodinu bý�ky      
k hod�m ob�ti pokojné. 6Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltá�. 7Potom vzal Knihu 
smlouvy a p�ed�ítal lidu. Prohlásili: „Poslušn� budeme d�lat všechno, o �em Hospodin mluvil.“ 8Mojžíš vzal krev, po-
kropil lid a �ekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základ� všech t�chto slov.““ 
Žd 7:22  „Proto se Ježíš stal ru�itelem lepší smlouvy.“ 
2K 1:20-22  „20Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v n�m �e�eno ‚Ano‘. A proto skrze n�ho zní i naše 
‚Amen‘ k sláv� Boží. 21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posv�til, je B�h. 22On nám 
také vtiskl svou pe�e� a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám p�ipravil.“ 
 

�T 17. února – NOVÁ SMLOUVA JAKO �EŠENÍ PROBLÉMU SRDCE 
Jr 31:31-33  „31Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy uzav�u s domem izraelským i s domem 
judským novou smlouvu. 32Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzav�el s jejich otci v den, kdy jsem je ucho-
pil za ruku, abych je vyvedl z egyptské zem�. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem z�stal jejich manže-
lem, je výrok Hospodin�v. 33Toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, je 
výrok Hospodin�v: Sv�j zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou 
mým lidem.“ 
Ez 36:26.27  „26A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho t�la 
srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 27Vložím vám do nitra svého ducha; u�iním, že se budete �ídit 
mými na�ízeními, zachovávat moje �ády a jednat podle nich.“ 
Ex 31:18  „Když p�estal k Mojžíšovi na ho�e Sínaji mluvit, dal mu dv� desky sv�dectví; byly to kamenné desky psané 
Božím prstem.“ 
Dt 10:1-4  „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.“ 
Jr 36:23  „Jak Jehúdí p�e�etl t�i �ty�i sloupce, král je ze svitku od�ízl nožíkem a házel je do ohn� na ohništi, až celý svitek 
na ohništi sho�el.“ 
Jr 3:15  „Dám vám pastý�e podle svého srdce a ti vás budou pást obez�etn� a prozírav�.“ 
Dt 29:3  „Ale Hospodin vám nedal srdce, aby chápalo, ani o�i, aby vid�ly, ani uši, aby slyšely, až do tohoto dne.“ 
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