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� Texty na tento týden - Žd 9:23–28; 12:18–21; Lv 16:1.2; 10:1–3; Žd 10:19–22; 12:22–24 
 

� Základní verš 
„Vždy� Kristus nevešel do svatyn�, kterou lidské ruce ud�laly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel 
do samého nebe, aby se za nás postavil p�ed Boží tvá�í.“ (Žd 9:24) 
 

   Když se u�edníci po Ježíšov� nanebevstoupení vrátili z Olivové hory, byli napln�ni radostí a pocitem 
vít�zství. Jejich Mistr a P�ítel vystoupil na nebesa, obdržel vládu nad zemí a vyzval i je, aby p�istupovali     
k Bohu v jeho jménu s naprostou d�v�rou, že B�h na jejich modlitby odpoví (J 14,13.14). P�estože i nadále 
byli „na sv�t�“ a �elili útok�m zla, jejich nad�je byla silná. V�d�li, že Ježíš odešel do nebe, aby jim p�ipravil 
místo (J 14,1–3). V�d�li, že Ježíš je p�vodcem jejich spasení a že svou krví otev�el cestu do nebeské vlasti. 
   Ježíšovo nanebevstoupení je úst�edním bodem teologie listu Žid�m. Znamená za�átek Ježíšovy vlády       
a také jeho velekn�žské služby pro nás. A co je ješt� d�ležit�jší, Ježíšovo nanebevstoupení ozna�uje mo-
ment, kdy slavnostn� vstoupila v platnost nová smlouva, díky níž m�žeme vírou sm�le p�istupovat k Bohu. 
Nyní skute�n� máme právo p�icházet díky Ježíši a jeho spravedlnosti k Bohu s d�v�rou. 
 

� Osnova lekce: 
   P�i studiu této lekce se zam��íme na Ježíšovo nanebevstoupení, které je v listu Žid�m ozna�eno jako 
vstoupení do lepší svatyn�. Ježíš vešel do samotné Boží p�ítomnosti, abychom tuto možnost m�li i my, 
h�íšní lidé, jak si to B�h vždy p�ál. 
 

• Žd 9:23–28: Nanebevstoupení – do nebeské svatyn� – k Otci (ned�le) 
• Žd 12:18–21: Pozvání, abychom i my p�istoupili k Otci (pond�lí) 
• Lv 16:1.2; 10,1–3: Chrámová opona jako „ochrana“ h�íšníka (úterý) 
• Žd 10:19–22: Pozvání ke vstupu „za oponu“ (st�eda) 
• Žd 12:22–24: Nad�je na osobní setkání v novém Jeruzalém� (�tvrtek) 
 

NE 27. února – JEŽÍŠ P�ED OTCEM 
Žd 9:23-28  „23To, co je jen náznakem nebeských v�cí, bylo nutno o�iš�ovat takovým zp�sobem; nebeské 
v�ci samy však vyžadují vzácn�jších ob�tí. 24Vždy� Kristus nevešel do svatyn�, kterou lidské ruce ud�laly 
jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil p�ed Boží tvá�í. 25Není 
t�eba, aby sám sebe ob�toval vždy znovu, jako když velekn�z rok co rok s cizí krví vchází do svatyn�; 
26jinak by musel trp�t mnohokrát od založení sv�ta. On se však zjevil jen jednou na konci v�k�, aby svou 
ob�tí s�al h�ích. 27A jako každý �lov�k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28tak i Kristus byl jen jed-
nou ob�tován, aby na sebe vzal h�íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv�li h�íchu, ale ke spáse t�m, 
kdo ho o�ekávají.“ 
Ex 23:14-17  „14 T�ikrát v roce budeš slavit mé slavnosti: 15 Budeš zachovávat slavnost nekvašených chleb�. Po sedm dní 
budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti p�ikázal, a to v ur�ený �as m�síce ábíbu (to je m�síce klas�), nebo� tehdy jsi vyšel 
z Egypta. Nikdo se neukáže p�ed mou tvá�í s prázdnou. 16 Budeš zachovávat též slavnost žn�, prvních snopk� z výt�žku 
toho, co jsi zasel na poli, a slavnost sklizn� plodin na konci roku, kdy sklízíš z pole výsledek své práce. 17 T�ikrát v roce se 
ukáže každý, kdo je mužského pohlaví, p�ed Pánem Hospodinem.“ 
Dt 16:16  „Každý z vás, kdo je mužského pohlaví, se ukáže t�ikrát v roce p�ed tvá�í Hospodina, tvého Boha, na míst�, 
které on vyvolí: p�i slavnosti nekvašených chleb�, p�i slavnosti týdn� a p�i slavnosti stánk�. A neukáže se p�ed Hospodi-
novou tvá�í s prázdnou.“ 
J 19:14  „Byl den p�ípravy p�ed svátky velikono�ními, kolem poledne. Pilát Žid�m �ekl: "Hle, váš král!"“ 
Mt 27:45-50  „45 V poledne nastala tma po celé zemi až do t�í hodin. 46 Kolem t�etí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: 
"Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: `Bože m�j, Bože m�j, pro� jsi mne opustil?´ 47 Když to uslyšeli, �íkali n�kte�í z t�ch, 
kdo tu stáli: "On volá Eliáše." 48 Jeden z nich hned odb�hl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na ty� a dával mu pít. 
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ovoce a jeho listí má lé�ivou moc pro všechny národy. 3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam tr�n Boží a Beránk�v; 
jeho služebníci mu budou sloužit, 4 budou hled�t na jeho tvá� a na �ele ponesou jeho jméno. 5 Noci tam již nebude            
a nebudou pot�ebovat sv�tlo lampy ani sv�tlo slunce, nebo� Pán B�h bude jejich sv�tlem a budou s ním kralovat na v�ky 
v�k�.“ 
 

PÁ 4. b�ezna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Kristovo nanebevstoupení bylo znamením toho, že jeho následovníci dostanou slíbené požehnání. M�li 
na n� vy�kat, než se pustí do svého díla. Když Kristus vstoupil do nebeských bran, byl za chvalozp�vu 
and�l� uveden na tr�n. Ihned po skon�ení tohoto ob�adu sestoupil na u�edníky v bohatých proudech Duch 
svatý. Takto byl Kristus skute�n� oslaven slávou, kterou m�l u Otce již od v��nosti. Vylitím Ducha svatého 
o letnicích nebe oznámilo, že Kristus se ujal svého ú�adu. Jak zaslíbil, seslal svým následovník�m Ducha 
svatého z nebe na znamení toho, že jako kn�z a král p�evzal veškerou moc na nebi i na zemi a že byl poma-
zán, aby vládl nad svým lidem. [...] 
   U�edníci mohli o Ježíši hovo�it s jistotou. Vždy� byl jejich p�ítelem a starším bratrem. Byli s ním v tak 
úzkém spojení, jako by sed�li vedle n�j v nebeském království. Když o n�m vydávali sv�dectví, hovo�ili      
s velkým nadšením.“ (AA 38.39.46; PNL 23.27) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Žalmista �ekl: „Jako la	 dychtí po bystré vod�, tak dychtí duše má po tob�, Bože! Po Bohu žízním, po 
živém Bohu. Kdy se smím ukázat p�ed Boží tvá�í?“ (Ž 42,2.3). Prožíváte stejnou žíze	 po Boží p�ítomnosti? 
Neradujeme-li se nyní z Boží p�ítomnosti, když ho uctíváme a ve ví�e p�icházíme do jeho p�ítomnosti, bude-
me se t�šit z jeho p�ítomnosti v budoucnosti? Co má vliv na to, zda se radujeme z Boží p�ítomnosti, anebo 
nikoli? 
 

2. V knize, která se vysmívá ví�e, n�kdo stvo�il robota, který dokáže v��it místo nás. P�estože šlo jen o paro-
dii, jak si m�žeme dávat pozor, abychom ned�lali to, co Izraelité na poušti, když žádali prost�edníka mezi 
nimi a Bohem? V�tšinou totiž umož	ujeme jiným lidem studovat Bibli místo nás a nacházet v ní drahokamy 
pravdy. N�kte�í lidé mohou mít pokušení myslet si, že modlitby jiných jejich jménem mají p�ed Bohem v�tší 
váhu než jejich vlastní modlitby. Pro� bychom se m�li vyhýbat takové duchovní pasti? Pro� se díky Ježíši 
m�žeme p�iblížit k Bohu, aniž bychom pot�ebovali n�jakého dalšího „prost�edníka“? 
 

3. Tématem listu Žid�m je ujišt�ní o spasení. Pro� je t�eba dávat si pozor, abychom nezam�nili jistotu         
s troufalostí? Jak se postoj troufalosti m�že projevovat? 
 

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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 9 Jeho žena mu však �ekla: "Ješt� se držíš své bezúhonnosti? Zlo�e� Bohu a zem�i." 10 Ale on jí odpov�d�l: "Mluvíš jako 
n�jaká bláhová žena. To máme od Boha p�ijímat jenom dobro, kdežto v�ci zlé p�ijímat nebudeme?" P�i tom všem se Jób 
svými rty neproh�ešil. 11 O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho t�i p�átelé a p�išli každý ze svého místa: 
Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu p�jdou projevit soustrast a pot�šit ho.       
12 Rozhlíželi se po n�m už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý plá�, roztrhli své �ízy a rozhazovali nad 
hlavou k nebi prach. 13 Sed�li potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k n�mu žádný nepromluvil, nebo� 
vid�li, že jeho bolest je nesmírná.“ 
Zj 12:7-12  „7 A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem. 8 Drak i jeho and�lé bojovali, ale 
nezvít�zili, a nebylo již pro n� místa v nebi. 9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný �ábel a satan, který svád�l celý sv�t, byl 
svržen na zem a s ním i jeho and�lé. 10 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní p�išlo spasení, moc a království našeho 
Boha i vláda jeho Mesiáše; nebo� byl svržen žalobce našich brat�í, který je p�ed Bohem oso�oval dnem i nocí. 11 Oni nad 
ním zvít�zili pro krev Beránkovu a pro slovo svého sv�dectví. Nemilovali sv�j život tak, aby se zalekli smrti. 12 Proto 
jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich p�ebýváte! B�da však zemi i mo�i, nebo� sestoupil k vám �ábel, plný zlosti, protože 
ví, jak málo �asu mu zbývá.“ 
J 12:31  „Nyní je soud nad tímto sv�tem, nyní bude vládce tohoto sv�ta vyvržen ven.“ 
J 16:11  „Soud v tom, že vládce tohoto sv�ta je již odsouzen.“ 
 

�T 3. b�ezna – UVIDÍ JEHO TVÁ� 
Žd 12:22-24  „22Vy stojíte p�ed horou Siónem a m�stem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, p�ed 
nes�etným zástupem and�l� 23a slavnostním shromážd�ním církve prvorozených, jejichž jména jsou 
zapsána v nebi, a p�ed Bohem, soudcem všech, a p�ed zesnulými spravedlivými, kte�í již dosáhli cíle,     
24a p�ed Ježíšem, prost�edníkem nové smlouvy, a p�ed jeho krví, která nás o�iš�uje, nebo� volá naléhav�-
ji než krev Ábelova.“ 
Žd 11:1  „V��it Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ 
Ef 2:5.6  „5 Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své h�íchy. Milostí jste spaseni! 6 Spolu s ním 
nás vzk�ísil a spolu s ním uvedl na nebeský tr�n v Kristu Ježíši.“ 
Ko 3:1  „Protože jste byli vzk�íšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ 
Žd 4:14  „Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme.“ 
Žd 10:23  „Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
Žd 4:16  „P�istupme tedy sm�le k tr�nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý �as.“ 
Žd 6:4.5  „4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali ú�astníky Ducha svatého 5 a zakusili 
pravdivost Božího slova i moc budoucího v�ku.“ 
Žd 6:19  „V ní jsme bezpe�n� a pevn� zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyn�, 20 kam jako první za nás 
vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 7:22  „Proto se Ježíš stal ru�itelem lepší smlouvy.“ 
Žd 11:10.13-16  „10 A upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. […]13 Ve 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. 14 Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15 Kdyby m�li na mysli zemi, z níž vykro�i-
li, m�li možnost se tam vrátit. 16 Ale 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.“ 
Zj 7:15-17  „15 Proto jsou p�ed tr�nem Božím a slouží mu v jeho chrám� dnem i nocí; a ten, který sedí na tr�nu, bude jim 
záštitou. 16 Již nebudou hladov�t ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, 17 nebo� Beránek, který je p�ed tr�nem, 
je bude pást a povede je k pramen�m vod života. A B�h jim set�e každou slzu s o�í.“ 
Zj 21:1-4  „1 A vid�l jsem nové nebe a novou zemi, nebo� první nebe a první zem� pominuly a mo�e již v�bec nebylo.       
2 A vid�l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m�sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev�sta ozdobená pro svého ženicha.   
3 A slyšel jsem veliký hlas od tr�nu: "Hle, p�íbytek Boží uprost�ed lidí, B�h bude p�ebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; 
on sám, jejich B�h, bude s nimi, 4 a set�e jim každou slzu s o�í. A smrti již nebude, ani žalu ani ná�ku ani bolesti už nebu-
de � nebo� co bylo, pominulo.“ 
Zj 22:1-5  „1 A ukázal mi �eku živé vody, �iré jako k�iš�ál, která vyv�rala u tr�nu Božího a Beránkova. 2 Uprost�ed m�sta 
na nám�stí, z obou stran �eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý m�síc dozrává na n�m  
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 49 Ostatní však �íkali: "Nech ho, a� uvidíme, jestli p�ijde Eliáš a zachrání ho!" 50 Ale Ježíš znovu vyk�ikl mocným hlasem 
a skonal.“ 
J 20:17  „Ježíš jí �ekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým brat�ím a pov�z jim, že vystupuji 
k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."“ 
1K 15:20  „Avšak Kristus byl vzk�íšen jako první z t�ch, kdo zesnuli.“ 
Lv 23:10-12  „10 Mluv k Izraelc�m a �ekni jim: Až p�ijdete do zem�, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, p�inesete 
snopek jako prvotiny své žn� kn�zi. 11 Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení; druhého dne po 
dni odpo�inku jej nabídne kn�z podáváním. 12 V den, kdy za vás bude nabízet váš snopek podáváním, p�ipravíte Hospodi-
nu k zápalné ob�ti ro�ního beránka bez vady.“ 
Sk 1:1.2  „1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš �inil a u�il od samého po�átku 2 až do dne, kdy v Duchu 
svatém p�ikázal svým vyvoleným apoštol�m, jak si mají po�ínat, a byl p�ijat k Bohu.“ 
Ž 42:3  „Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat p�ed Boží tvá�í?“ 
Ž 17:15  „Já však ve spravedlnosti uz�ím tvoji tvá�, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.“ 
2Pa 7:13.14  „13 Uzav�u�li nebesa, takže nebude dešt�, p�ikážu�li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu�li na sv�j lid mor,     
14 a m�j lid, který se nazývá mým jménem, se poko�í a bude se modlit a vyhledávat m� a odvrátí se od svých zlých cest, 
tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich h�ích a uzdravím jejich zemi.“ 
Ž 27:8  „Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvá�." Hospodine, tvá� tvou hledám.“ 
Ž 105:4  „Dotazujte se na v�li Hospodinovu a jeho moc, jeho tvá� hledejte ustavi�n�.“ 
Žd 6:19.20  „19 V ní jsme bezpe�n� a pevn� zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyn�, 20 kam jako první za nás 
vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 6:19.20 �SP  „19Máme ji jako kotvu duše, bezpe�nou a pevnou, která vchází až do vnit�ku za oponu, 20kam kv�li nám 
vešel náš p�edch�dce Ježíš, který se na v��nost stal velekn�zem podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 6:19.20 B21  „19Tuto nad�ji máme jako kotvu duše, bezpe�nou, pevnou a sahající až dovnit� za oponu, 20kam za nás 
vstoupil náš p�edch�dce Ježíš, který se na v�ky stal velekn�zem podle Melchisedechova �ádu.“ 
Žd 6:19.20 BK  „19Kterouž máme jako kotvu duše, i bezpe�nou i pevnou, a vcházející až do vnit�ku za oponu,20Kdežto 
p�edch�dce pro nás všel Ježíš, jsa u�in�n podlé �ádu Melchisedechova nejvyšším kn�zem {biskupem} na v�ky.“ 
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. […]      
13 Ve 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. 14 Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15 Kdyby m�li na mysli zemi, z níž 
vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16 Ale 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.“ 
 

PO 28. února – BOŽÍ POZVÁNÍ 
Žd 12 18-21  „18Nestanuli jste jako Izrael p�ed tím, co je hmatatelné: p�ed „ho�ícím ohn�m, temnotou, 
mrákotou, bou�í, 19zvukem polnice a p�ed hlasem Božích slov“, p�i n�mž poslucha�i prosili, aby toho byli 
ušet�eni. 20Nemohli totiž snést slova výstrahy: „Dotkne-li se i jen zví�e té hory, bude ukamenováno.“ 
21Pohled na to, co vid�li, byl tak hrozný, že Mojžíš �ekl: „T�esu se hr�zou a d�sem.““ 
Ex 19:4  „Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech a p�ivedl vás k sob�.“ 
Ex 19:10-15  „10 Hospodin dále Mojžíšovi �ekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posv�cuj; a� si vyperou plášt� 11 a a� jsou 
p�ipraveni na t�etí den, nebo� t�etího dne sestoupí Hospodin p�ed zraky všeho lidu na horu Sínaj. 12 Vymezíš kolem lidu 
hranici a �ekneš: St�ezte se vystoupit na horu nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoli se hory dotkne, musí zem�ít;        
13 nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zast�elen. A� je to dobyt�e nebo �lov�k, nez�stane naživu. Teprve až 
se dlouze zatroubí na roh, sm�jí na horu vystoupit." 14 Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posv�til lid a oni si vyprali plášt�.    
15 �ekl také lidu: "Bu�te p�ipraveni na t�etí den; nep�istupujte k žen�."“ 
Ex 24:9-11  „9 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzh�ru. 10 Uvid�li Boha 
Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako pr�zra�ný safír, jako �isté nebe. 11 Ale nevztáhl ruku na nejp�edn�jší z Izraelc�, 
a�koli uz�eli Boha; i jedli a pili.“ 
Dt 5:25-27  „25 Ale pro� bychom te� m�li zem�ít? Vždy� nás tento veliký ohe	 poz�e. Uslyšíme�li ješt� dál hlas Hospodi-
na, svého Boha, zem�eme. 26 Kdo ze všeho tvorstva by mohl slyšet hlas živého Boha, mluvícího zprost�edku ohn�, jako 
slyšíme my, a z�stat naživu?  27 P�istup k n�mu ty a vyslechni všechno, co Hospodin, náš B�h, �ekne. Ty nám pak vypovíš 
všechno, co k tob� promluví Hospodin, náš B�h, a my to vyposlechneme a u�iníme." 
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Ex 20:18-21  „18 Všechen lid pozoroval h�m�ní a blýskání, zvuk polnice a kou�ící se horu. Lid to pozoroval, chv�l se       
a z�stal stát opodál. 19 �ekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. B�h a� s námi nemluví, abychom nezem�e-
li." 20 Mojžíš lidu odpov�d�l: "Nebojte se! B�h p�išel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo z�ejmé, že se ho budete bát         
a p�estanete h�ešit." 21 Lid z�stal stát opodál a Mojžíš p�istoupil k mra�nu, v n�mž byl B�h.“ 
Dt 5:5  „Já jsem stál v oné dob� mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli 
ohn� a nevystoupili jste na horu.“ 
Dt 4:10  „Nezapome	 na den, kdy jsi stál p�ed Hospodinem, svým Bohem, na Chorébu, kdy mi �ekl Hospodin: "Shromáž-
di mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se m� nau�ili bát po všechny dny svého života na zemi a u�ili tomu i své syny."“ 
Ž 111:10  „Po�átek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak �iní. Jeho chvála trvá navždy!“ 
P� 1:7  „Po�átek poznání je báze	 p�ed Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ 
P� 9:10  „Za�átek moudrosti je báze	 p�ed Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ 
P� 10:27  „Báze	 p�ed Hospodinem p�idává dn�, kdežto svévolník�m se léta zkrátí.“ 
Ex 34:4-8  „4 Mojžíš tedy vytesal dv� kamenné desky, jako ty první. Za �asného jitra vystoupil na horu Sínaj, jak mu 
Hospodin p�ikázal, a do rukou vzal ob� kamenné desky. 5 Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam z�stal stát s ním     
a vzýval Hospodinovo jméno. 6 Když Hospodin kolem n�ho p�echázel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! B�h plný slitování 
a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a v�rný, 7 který osv�d�uje milosrdenství tisíc�m pokolení, který odpouští vinu, 
p�estoupení a h�ích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otc� na synech i na vnucích do t�etího a �tvrtého 
pokolení." 8 Mojžíš rychle padl na kolena tvá�í k zemi, klan�l se.“ 
Dt 9:19  „Lekal jsem se hn�vu a rozho��ení, jímž se Hospodin proti vám rozlítil, aby vás vyhladil. A Hospodin m� vysly-
šel i tentokrát.“ 
 

ÚT 1. b�ezna – VÝZNAM OPONY 
Lv 16:1.2  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou syn� Áronových, kte�í zem�eli, když svévoln� 
p�edstoupili p�ed Hospodina. 2Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Promluv ke svému bratru Áronovi, a� nevstu-
puje v libovolné dob� do svatyn� dovnit� za oponu k p�íkrovu, který je na schrán�, aby nezem�el, až se 
objevím v oblaku nad p�íkrovem.““ 
Lv 10:1-3  „1Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní ohe� a na n�j položi-
li kadidlo. P�inesli p�ed Hospodina cizí ohe�, jaký jim nep�ikázal. 2I vyšel ohe� od Hospodina a poz�el je, 
takže zem�eli p�ed Hospodinem. 3Mojžíš �ekl Áronovi: „Toto mluvil Hospodin: Na t�ch, kte�í jsou mi 
blízko, ukážu svou svatost, p�ed veškerým lidem osv�d�ím svou slávu.“ Áron ml�el.“ 
Ex 38:18  „Záv�s v brán� na nádvo�í byl pest�e vyšit z látky fialov� purpurové, nachové a karmínové a z jemn� tkaného 
plátna v délce dvaceti loket, vysoký �i široký p�t loket, práv� tak jako zást�ny na nádvo�í.“ 
Ex 36:37  „Ke vchodu do stanu zhotovil pest�e vyšitý záv�s z látky purpurov� fialové, nachové a karmínové a z jemn� 
tkaného plátna.“ 
Ex 26:31-35  „31 Zhotovíš také oponu z látky purpurov� fialové, nachové a karmínové a z jemn� tkaného plátna. Zhotovíš 
ji s umn� vetkanými cheruby. 32 Zav�síš ji na �ty�ech sloupech z akáciového d�eva, potažených zlatem; há�ky na nich 
budou ze zlata. Sloupy budou na �ty�ech st�íbrných patkách. 33 Zav�síš oponu na spony a dovnit� tam za oponu vneseš 
schránu sv�dectví. Opona vám bude odd�lovat svatyni od velesvatyn�. 34 Ve velesvatyni vložíš na schránu sv�dectví 
p�íkrov. 35 Vn� p�ed oponu postavíš st�l a naproti stolu svícen p�i jižním boku p�íbytku; st�l dáš k severnímu boku.“ 
Ex 33:3  „P�jdete do zem� oplývající mlékem a medem. Já však nep�jdu uprost�ed vás, abych vás cestou nevyhubil, 
nebo� jste lid tvrdošíjný.“ 
Ex 33:7  „Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když n�kdo 
hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem.“ 
Ex 33:12-20  „12 Mojžíš �ekl Hospodinu: "Hle�, ty mi �íkáš: Vyve� tento lid. Ale nesd�lil jsi mi, koho chceš se mnou 
poslat, a�koli jsi �ekl: "Já t� znám jménem, našel jsi u mne milost." 13 Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi 
poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost; pohle�, vždy� tento pronárod je tv�j lid." 14 Odv�til: "Já sám 
p�jdu s vámi a dám vám odpo�inutí." 15 Mojžíš mu �ekl: "Kdyby s námi nem�la být tvá p�ítomnost, pak nás odtud nevyvá-
d�j! 16 Podle �eho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tv�j lid, ne�li podle toho, že s námi p�jdeš; tím 
budeme odlišeni, já i tv�j lid, od každého lidu na tvá�i zem�." 17 Hospodin Mojžíšovi odv�til: "U�iním i tuto v�c, o které 
mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já t� znám jménem." 18 I �ekl: "Dovol mi spat�it tvou slávu!" 
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. 7 Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by t�eba p�ipravovat druhou. 8 Ale 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, 9 ne 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. 10 A 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. 11 Pak už nebude u�it druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: `Poznej Pána´, protože m� budou znát 
všichni, od nejmenšího až do nejv�tšího. 12 Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich h�íchy už nevzpomenu.´ 13 Když 
B�h mluví o nové smlouv�, �íká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.“ 
Za 3  „1 Potom mi ukázal velekn�ze Jóšuu, jak stojí p�ed Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti 
n�mu vnesl žalobu. 2 Hospodin však satanovi �ekl: "Hospodin ti dává d�tku, satane, d�tku ti dává Hospodin, který si 
vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohn�?" 3 Jóšua totiž, jak stál p�ed poslem, byl oble�en do špinavého šatu. 
4 A Hospodin se obrátil k t�m, kte�í tu p�ed ním stáli: "Svlékn�te z n�ho ten špinavý šat." Jemu pak �ekl: "Pohle�, s	al 
jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem t� obléci do slavnostního roucha. 5 �ekl jsem: Vstavte mu na hlavu �istý turban." Tu 
mu vstavili na hlavu �istý turban a oblékli mu šat. Hospodin�v posel stál p�i tom. 6 A Hospodin�v posel Jóšuovi dosv�d-
�il: 7 "Toto praví Hospodin zástup�: Budeš�li chodit po mých cestách a budeš�li st�ežit, co jsem ti sv��il, budeš obhajovat 
m�j d�m a st�ežit má nádvo�í a já ti dám právo p�icházet mezi ty, kte�í zde stojí. � 8 Nuže slyš, velekn�zi Jošuo, ty i tvoji 
druhové, kte�í sedí p�ed tebou: Tito muži jsou p�edzv�stí toho, že p�ivedu svého služebníka, zvaného Výhonek. 9 Hle, tu je 
kámen, který kladu p�ed Jóšuu: jeden kámen, na n�m sedm o�í. Já sám na n�m vyryji znak, je výrok Hospodina zástup�,  
a odklidím nepravost této zem� v jediném dni. 10 Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástup�, pozvete jeden druhého pod 
vinnou révu a pod fíkovník.“ 
Jb 1  „1 Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a p�ímý, bál se Boha a vyst�íhal se zlého. 2 Narodilo se 
mu sedm syn� a t�i dcery. 3 Jeho stáda �ítala sem tisíc ovcí, t�i tisíce velbloud�, p�t set sp�ežení skotu a p�t set oslic. M�l 
také velmi mnoho služebnictva. Ten muž p�ed�il všechny syny dávnov�ku. 4 Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý 
ve sv�j den, a zvali i své t�i sestry, aby s nimi hodovaly a pily. 5 Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro n� posílal a posv�-
coval Je. Za �asného jitra ob�toval ob�ti zápalné za každého z nich; �íkal si totiž: "Možná, že moji synové zh�ešili            
a zlo�e�ili v srdci Bohu." Tak �inil Jób po všechny dny. 6 Nastal pak den, kdy p�išli synové Boží, aby p�edstoupili p�ed 
Hospodina; p�išel mezi n� i satan. 7 Hospodin se satana zeptal: "Odkud p�icházíš?" Satan Hospodinu odpov�d�l: "Pro-
cházel jsem zemi k�ížem krážem." 8 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi 
sob� rovného. Je to muž bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého." 9 Satan však Hospodinu odpov�d�l: "Což-
pak se Jób bojí Boha bezd�vodn�? 10 Vždy� jsi ho ze všech stran ohradil, rovn�ž jeho d�m a všechno, co má. Dílu jeho 
rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. 11 Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do o�í 
zlo�e�it." 12 Hospodin na to satanovi odv�til: "Nuže, m�j si moc nade vším, co mu pat�í, pouze na n�ho ruku nevztahuj."   
A satan od Hospodina odešel. 13 Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého prvoroze-
ného bratra. 14 Tu p�išel k Jóbovi posel a �ekl: "Práv� orali s dobytkem a p�i n�m se popásaly oslice. 15 Vtom p�itrhli 
Šebovci, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." 16 Ješt� nedomluvil, když p�išel 
další a �ekl: "Z nebe spadl Boží ohe	, zachvátil ovce a �ele� poz�el. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." 17 Ješt� nedo-
mluvil, když p�išel další a �ekl: "Kaldejci rozd�lení do t�í houf� napadli velbloudy, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. 
Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." 18 Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: "Tvoji synové a dcery hodovali a pili 
víno v dom� svého prvorozeného bratra. 19 Vtom se zvedl od poušt� silný vítr a op�el se ze všech �ty� stran do domu. Ten 
se na mladé lidi z�ítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." 20 Tu Jób povstal, roztrhl svou �ízu a oholil si 
hlavu. Potom padl k zemi, klan�l se 21 a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, 
Hospodin vzal; jméno Hospodinovo bu� požehnáno." 22 P�i tom všem se Jób nijak neproh�ešil a ne�ekl proti Bohu nic 
nepat�i�ného.“ 
Jb 2  „1 A nastal op�t den, kdy synové Boží p�išli, aby p�edstoupili p�ed Hospodina; p�išel mezi n� i satan, aby i on 
p�edstoupil p�ed Hospodina. 2 Hospodin se satana zeptal: "Odkud p�icházíš?" Satan Hospodinu odpov�d�l: "Procházel 
jsem zemi k�ížem krážem." 3 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob� 
rovného. Je to muž bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, a�koli jsi 
m� proti n�mu podnítil, abych ho bezd�vodn� mo�il." 4 Satan však Hospodinu odpov�d�l: "K�ži za k�ži! Za sebe samého 
dá �lov�k všechno, co má. 5 Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do o�í zlo�e�it." 6 Hos-
podin na to satanovi odv�til: "Nuže, m�j si ho v moci, avšak ušet�i jeho život." 7 A satan od Hospodina odešel a ranil 
Jóba od hlavy k pat� ošklivými v�edy. 8 Jób vzal st�ep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela. 
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 30 Mezi stan setkávání a oltá� umístil nádrž a nalil do ní vodu k omývání. 31 Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce 
a nohy. 32 Když p�istupovali ke stanu setkávání a když se p�ibližovali k oltá�i, omývali se, jak Hospodin Mojžíšovi p�iká-
zal. 33 Kolem p�íbytku a oltá�e postavil nádvo�í a do brány nádvo�í pov�sil záv�s. Tak Mojžíš dokon�il celé to dílo. 34 Tu 
oblak zahalil stan setkávání a p�íbytek naplnila Hospodinova sláva. 35 Mojžíš nemohl p�istoupit ke stanu setkávání, nebo� 
nad ním p�ebýval oblak a p�íbytek napl	ovala Hospodinova sláva. 36 Kdykoli se oblak z p�íbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze 
všech svých stanoviš�. 37 Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. 38 Hospodin�v oblak býval nad p�íbytkem 
ve dne a v noci v n�m planul ohe	 p�ed o�ima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.“ 
Ex 19:4-6  „4 Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech a p�ivedl vás k sob�. 5 Nyní tedy, 
budete�li m� skute�n� poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, t�ebaže 
má je celá zem�. 6 Budete mi královstvím kn�ží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele.“ 
Žd 5:1-10  „1 Každý velekn�z, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí p�ed Bohem, aby p�inášel dary i ob�ti za 
h�íchy. 2 Má mít soucit s t�mi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. 3 A proto je povinen p�inášet ob�ti 
za h�ích nejenom za lid, ale i sám za sebe. 4 Hodnost velekn�ze si nikdo nem�že p�isvojit sám, nýbrž povolává ho B�h 
jako kdysi Árona. 5 Tak ani Kristus si nep�isvojil slávu velekn�ze sám, ale dal mu ji ten, který �ekl: `Ty jsi m�j Syn, já 
jsem t� dnes zplodil.´ 6 A na jiném míst� �íká: `Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchisedechova.´ 7 Ježíš za svého pozem-
ského života p�inesl s bolestným voláním a slzami ob�� modliteb a úp�nlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit p�ed 
smrtí; a B�h ho pro jeho pokoru slyšel. 8 A�koli to byl Boží Syn, nau�il se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 9 tak dosáhl 
dokonalosti a všem, kte�í ho poslouchají, stal se p�vodcem v��né spásy, 10 když ho B�h prohlásil velekn�zem podle �ádu 
Melchisedechova.“ 
Žd 7:1-28  „1 Tento Melchisedech, král Sálemu a kn�z nejvyššího Boha, vyšel vst�íc Abrahamovi, když se vracel po 
vít�zství nad králi. Požehnal mu 2 a Abraham mu z veškeré ko�isti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako 
král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje. 3 Je bez otce, bez matky, bez p�edk�, jeho dny nemají po�átek   
a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu z�stává kn�zem navždy. 4 Hle�te, jak vznešený je ten, jemuž sám 
praotec Abraham dal jako desátek nejlepší �ást své ko�isti. 5 Levité, pov��ení kn�žskou službou, mají podle zákona p�íkaz 
brát desátky od Božího lidu, to jest od svých brat�í, a�koli všichni pocházejí z Abrahamova rodu. 6 Od Abrahama však 
dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Levi, a Abraham, který m�l zaslíbení, p�ijal od n�ho požehnání. 7 A není 
sporu, že v�tší žehná menšímu. 8 Levité dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom Písmo 
sv�d�í, že žije. 9 Prost�ednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Levi, který sám desátky p�ijímá. 10 Ješt� se totiž nenaro-
dil a byl v t�le svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vst�íc. 11 Kdyby 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 Melchisede-
chova, a nez�stat p�i kn�žství podle �ádu Áronova? 12 Avšak m�ní�li se kn�žství, nutn� nastává i zm�na zákona. 13 A ten, 
na n�jž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z n�hož nikdo nekonal službu u oltá�e. 14 Je dob�e známo, že náš 
Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kn�žích z tohoto pokolení. 15 To vše je ješt� z�ejm�jší, když podobn� jako 
Melchisedech je ustanoven jiný kn�z 16 ne podle zákona o t�lesném p�vodu, nýbrž na základ� svého nepomíjejícího života, 
17 jak se o n�m sv�d�í: `Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchisedechova.´ 18 Tím se ovšem ruší p�edchozí p�íkaz jako 
neú�inný a neužite�ný � 19 zákon totiž nic nep�ivedl k dokonalosti � avšak na jeho místo p�ichází lepší nad�je, jejíž mocí 
p�istupujeme až k Bohu. 20 A navíc se to nestalo bez p�ísahy. Levité se totiž stávali kn�žími bez Boží p�ísahy. 21 Ježíš však 
se jím stal s p�ísahou; vždy� mu bylo �e�eno: `Hospodin p�ísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kn�z nav�ky.´ 22 Proto se 
Ježíš stal ru�itelem lepší smlouvy. 23 A dále: Levitských kn�ží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. 
24 Ježíšovo kn�žství však nep�echází na jiného, nebo� on z�stává nav�ky. 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�. 26 To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, 
neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník� a vyvýšený nad nebesa, 27 který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti 
nap�ed za vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama. 28 Zákon 
totiž ustanovuje za velekn�ze lidi, podléhající slabosti, ale slovo p�ísahy, dané až po zákonu, ustanovuje Syna nav�ky 
dokonalého.“ 
Žd 8:1-13  „1 Z toho, co bylo �e�eno, plyne: máme velekn�ze, který usedl po pravici Božího tr�nu 2 v nebesích jako 
služebník pravé svatyn� a stánku, který z�ídil sám Hospodin, a nikoli �lov�k. 3 Každý velekn�z bývá ustanoven k tomu, aby 
p�inášel dary a ob�ti; proto musel i Ježíš nutn� p�inést ob��. 4 Na zemi by nemohl být kn�zem, protože zde už byli kn�ží, 
kte�í p�inášeli dary podle zákona. 5 Ti však sloužili ve svatyni, 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.´ 6 Avšak Ježíš 
dosáhl vznešen�jší služby, práv� tak jako je prost�edníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních 
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 19 Hospodin odpov�d�l: "Všechna má dobrota p�ejde p�ed tebou a vyslovím p�ed tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, 
nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." 20 Dále pravil: "Nem�žeš spat�it mou tvá�, nebo� �lov�k m� nesmí 
spat�it, má�li z�stat naživu."“ 
Nu 1:51  „Než p�íbytek potáhne dál, lévijci jej složí; p�i tábo�ení jej lévijci postaví. P�iblížili se n�kdo nepovolaný, 
zem�e.“ 
Nu 3:10  „Árona pak a jeho syny pov��íš, aby st�ežili své kn�žství. Jestliže se p�iblíží n�kdo nepovolaný, zem�e.“ 
Nu 1:53  „Lévijci však budou tábo�it kolem p�íbytku sv�dectví, aby na pospolitost Izraelc� nedolehl hrozný hn�v. Lévijci 
budou držet stráž u p�íbytku sv�dectví.“ 
J 1:14-18  „14 A Slovo se stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednoroze-
ný Syn, plný milosti a pravdy. 15 Jan o n�m vydal sv�dectví a volal: "To je ten, o n�mž jsem �ekl: P�ichází za mnou, ale je 
v�tší, protože tu byl d�íve než já." 16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 17 Nebo� Zákon byl 
dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18 Boha nikdy nikdo nevid�l; jednorozený Syn, který je      
v náru�i Otcov�, nám o n�m �ekl.“ 
 

ST 2. b�ezna – NOVÁ, ŽIVÁ CESTA 
Žd 10:19-22  „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, 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.“ 
Žd 2:10  „Bylo p�irozené, že B�h, pro n�hož je vše a skrze n�hož je vše, p�ivedl mnoho syn� k sláv�, když skrze utrpení 
u�inil dokonalým p�vodce jejich spásy.“ 
Žd 6:19.20  „19 V ní jsme bezpe�n� a pevn� zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyn�, 20 kam jako první za nás 
vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 12:2  „S pohledem up�eným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, 
podstoupil k�íž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu.“ 
Žd 8:13  „Když B�h mluví o nové smlouv�, �íká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.“ 
Žd 9:18-23  „18 Proto ani první smlouva nebyla uzav�ena bez vylití krve; 19 když 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. 23 To, co je jen náznakem nebeských 
v�cí, bylo nutno o�iš�ovat takovým zp�sobem; nebeské v�ci samy však vyžadují vzácn�jších ob�tí.“ 
Ex 40  „1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Prvního dne prvního m�síce postavíš p�íbytek stanu setkávání. 3 Tam umís-
tíš schránu sv�dectví a zast�eš schránu oponou. 4 P�ineseš také st�l a všechno na n�m uspo�ádáš, p�ineseš i svícen           
a nasadíš na n�j kahánky. 5 Zlatý kadidlový oltá� dáš p�ed schránu sv�dectví a pov�síš záv�s ke vchodu do p�íbytku.        
6 Oltá� pro zápalnou ob�� postavíš p�ed vchod do p�íbytku stanu setkávání. 7 Mezi stan setkávání a oltá� umístíš nádrž     
a naleješ do ní vodu. 8 Dokola postavíš nádvo�í a do brány k nádvo�í pov�síš záv�s. 9 Potom vezmeš olej pomazání            
a pomažeš p�íbytek a všechno, co je v n�m, a posv�tíš jej i s veškerým ná�iním, a bude svatý. 10 Pomažeš také oltá� pro 
zápalnou ob�� i s veškerým ná�iním a posv�tíš jej; a oltá� bude velesvatý. 11 Pomažeš také nádrž s podstavcem a posv�tíš 
ji. 12 Pak p�ivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou. 13 Nato oblékneš Áronovi svatá 
roucha, pomažeš ho a posv�tíš a bude mi sloužit jako kn�z. 14 P�ivedeš i jeho syny a oblékneš do suknic. 15 Pomažeš je, 
jako jsi pomazal jejich otce, a budou mi sloužit jako kn�ží. Toto pomazání je uvede v trvalé kn�žství po všechna pokolení." 
16 Mojžíš u�inil všechno p�esn� tak, jak mu Hospodin p�ikázal. 17 P�íbytek byl postaven první den prvního m�síce druhého 
roku. 18 Mojžíš postavil p�íbytek: rozmístil jeho patky, zasadil desky, p�iložil svlaky a postavil sloupy. 19 Nad p�íbytkem 
rozprost�el stan a nahoru na stan položil p�íkrývku, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 20 Potom vzal sv�dectví a dal je do 
schrány; podél schrány zasunul ty�e a nahoru na schránu položil p�íkrov. 21 Schránu vnesl do p�íbytku, zav�sil vnit�ní 
oponu a zast�el schránu sv�dectví, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 22 St�l postavil do stanu setkávání ke stran� p�íbytku 
na sever, vn� p�ed oponu. 23 Uspo�ádal na n�m chléb p�ed Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 24 Svícen 
postavil do stanu setkávání naproti stolu ke stran� p�íbytku na jih 25 a nasadil kahánky p�ed Hospodinem, jak Hospodin 
Mojžíšovi p�ikázal. 26 Zlatý oltá� umístil ve stanu setkávání p�ed oponu. 27 Pálil na n�m kadidlo z vonných látek, jak 
Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 28 Na vchod do p�íbytku pov�sil záv�s. 29 Oltá� pro zápalnou ob�� postavil u vchodu do 
p�íbytku stanu setkávání. Na n�m ob�toval zápalnou a p�ídavnou ob��, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 
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