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ÚVOD

i

V tomto čtvrtletí budeme studovat 2. a 4. knihu 
Mojžíšovu — Exodus a Numeri, které na sebe na
vazují. Nebudeme sledovat pořadí kapitol, ale bude
me se zabývat hlavními tématy těchto knih.

Kniha Exodus převzala svůj název ze Septuaginty, 
řeckého překladu Starého zákona ze 3. stol. př. n. 1. 
Samotný název prozrazuje její hlavní námět — vyji
tí Izraelců z egyptského otroctví. Je to druhá z pěti 
knih Mojžíšových. Pokračujeme v ději započatém 
v knize Genesis. Obsahově se kniha dělí na dvě vel
ké Části. V prvních 18 kapitolách můžeme sledovat 
příběh vysvobození a v následujících 22 kapitolách 
se dozvídáme o Boží smlouvě s lidem a o stavbě sva
tostánku. Celou knihu můžeme také rozdělit na čty
ři témata.
1. Vysvobození. Bůh velkolepým zásahem vysvobodil 
Izraelce z Egypta a vyvolil si je za svůj zvláštní lid. 
Tuto událost považují Izraelci za největší událost 
svých dějin, za největší Boží zásah. Exodus se tak 
stává symbolem vykoupení z hříchu, které uskuteč
nil Kristus, velikonoční Beránek.
2. Smlouva. Po vysvobození uzavřel Bůh se svým li
dem smlouvu, ve které se zavázal, že o ně bude pe
čovat. Když ho budou poslouchat, učiní z Izraele 
mocný národ.
3. Zákon. Desaterem ze Sinaje (i dalšími pokyny) 
Bůh stanovil, jak musí věřící žít, aby mohl žít šťast
ným a užitečným životem.
4. Bohoslužba. Stavbou stánku a oddělením kněží u- 
možnil Hospodin vysvobozeným Izraelcům pravidelnou 
bohoslužbu.
Poznámka: Za jednotlivými otázkami je někdy uvá
děno víc biblických veršů. První zpravidla obsahuje 
odpověď na otázku, zatímco další jsou určeny pouze 
k podrobnějšímu domácímu studiu. V sobotní škole 
je obvykle nebudeme Číst, budeme odpovídat jen tím 
nejvýstižnějším, který je vytištěn tučně. Verše v zá
vorkách jsou doplňkové.



1. úkol — 6. ledna 1990

Zákadni verš: Zid 11,33
době Mojží-

BÚH PŘIPRAVUJE 
VYSVOBOZENÍ

Při porovnání zkušeností Izraele v
Sově s našimi zkušenostmi se často setkáváme s před
obrazy. Rozumíme jim tak. že určité starozákonní 
události, osoby a ustanovení Búh vedl, aby se mohly 
stát předobrazem novozákonních či dnešních skuteč
ností, souvisejících s plánem vykoupení. Pavel na
příklad přirovnává vysvobození z hříchu a spasení 
ke zkušenosti vyjití Izraele z egyptského otroctví 
(1 Koř 10,1—13). V tomto úkole sobotní školy bu
deme uvažovat o Mojžíšovi jako předobrazu na Je
žíše Krista.

Typologie je způsob, jakým Nový zákon vykládá 
Starý zákon. Musíme si však dát pozor, abychom ty
pologii nezaměnili s alegorií, předobraz s přirovná
ním. Alegorie vytváří podobnost na základě úvah a 
určitých podobností.
Typologie vyvozuje závěry ze samotného Písma.
Otroctví a útlak (2 Moj 1,1—22)
1. Co řekl Bůh Abrahamovi o cestě Izraelců do E- 
gypta, jejich otroctví a vysvobození? 1 Moj 15,13—16

V úvodních verších 2. knihy Mojžíšovy sledujeme 
jak se uvedené proroctví začalo naplňovat. Jde zde 
o pokračování děje z 1. knihy Mojžíšovy, o pokra
čování zápasu mezi semenem ženy a semenem hada.
2. Mohou dnešní křesťané prožívat podobné problé
my, jaké měli Irzaelci v Egyptě? Gal 3,29; Zjev 12,7 
—12.17

Bible nazývá ty, kteří slouží hříchu, otroky (Jan 
8,34; Rím 6,16). Búh vysvobozuje i dnes z područí 
hříchu, stejně jako Izraelce z Egypta. V Kristu se 
stáváme potomky Abrahama. Na Krista se vztahují 
zaslíbení, která Búh dal Abrahamovi. Když Bůh při
pravoval vysvobození svého lidu z Egypta ukázal nám
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tím také, jaká opatření dělá pro záchranu svého lidu 
dnes. Tím největším činem byla příprava Vykupite
le, mocnějšího než byl Mojžíš, který povede Boží lid 
do země zaslíbené.
3. ZotroČuje snad hřích člověka méně než faraón Iz
raelce? Cím hřích odplácí? Proč Písmo hovoří o „ Pří
jemném životě hříchu“? Žid 11,25

Život v hříchu se lidem může jevit příjemný, pro
tože jako otroci ztratili měřítko pravého štěstí. Když 
se však díváme pečlivě, poznáváme, že cesta bez
božných je tvrdá.“ (Př 13,15) Hřích je otrokář, který 
lidské břímě činí stále těžší a těžší, až člověka při
vede ke smrti. Všichni lidé, kteří přicházejí na ten
to svět, se ocitají v područí hříchu, podobně jako 
byli Izraelci otroky v Egyptě.
4. Kolik bylo Izraelců, když opouštěli Egypt? 4 Moj 
1,46 (2 Moj 38,26)

Budéme-li počítat kromě mužů i ženy a děti, do
staneme se nejméně ke dvěma miliónům lidí. 2 Moj 
1,7 používá pět různých výrazů, aby bylo dostatečně 
zdůrazněno, že populační růst Izraelců v Egyptě byl 
prudký.
5. Co sledoval satan krutým útlakem a dokonce vy
hlazováním Izraelců v Egyptě? 2 Moj 1,12—16
6. Proč dopustil Bůh tak kruté zacházení se svým 
lidem? Zaslíbil snad věřícím, že je vždy ochrání před 
problémy a těžkostmi, anebo tyto někdy používá 
k určitému účelu? Ž 34,18—20 (Ž 119,71)

Bůh neslíbil, že věřícího člověka se snad těžkosti 
ani nedotknou. Naopak, čím blíže bude Kristův ná
vrat, tím více se nepřítel soustředí na Boží lid. Těž
kosti však neznamenají, že nás Bůh opustil, nýbrž 
jsou neklamným znakem toho, že se blíží Kristův pří
chod (Luk 21,12.28).
7. Koho chtěl satan zničit podobným způsobem jako 
Mojžíše a ostatní izraelské chlapce? Mat 2,16—18

„V pozadí celé záležitosti stál satan. Věděl, že se 
v Izraeli má narodit vysvoboditel. Přiměl krále, aby 
hubil jejich děti a doufal, že tím zmaří Boží záměry.“ 
(PP,242)



Mat 2,16).

zvolil

mezi Bohem 
Žid 3,5—6).

Existují ještě jiné podobnosti?
9. Co by se stalo, kdyby Mojžíšova rodina odmítla 
plnit Boží záměry? Znáš případ, kdy Bůh vyvolil ji
ného, když povolaný odpovědnost nepřijal? Mat 25,- 
28—30 (19,16—22).

Naše rozhodování a činy mohou ovlivnit náš o- 
sobní vztah k Bohu i naše spasení. Nedokáží však 
ovlivnit Boží plány a ohrozit jejich naplnění. Kdy
by Mojžíš odmítl. Bůh by použil jiných prostředků. 
Mojžíš by však utrpěl nenahraditelnou ztrátu.
10. Co přivedlo Jochebed k rozhodnutí, že vložila 
Mojžíše do košíku? 2 Moj 2,3

Faraón nařídil, aby každý hebrejský chlapec byl 
vhozen do řeky (2 Moj 1,22). Mojžíšova matka ho 
vlastně uposlechla. Možná, že ji na tuto myšlenku

7

svou
na poušti (Sk

Narození vysvoboditele (2 Moj 2.1—10)
8. Jak dlouho čekal Bůh, než se narodil vysvobodi
tel? Proč?

Když už se zdálo, že utrpení Izraele dosáhlo vr
cholu, způsobil Bůh, že přišel ■vysvoboditel. V tomto 
smyslu se Mojžíš stal předobrazem Ježíše Krista. Ži
votní zkušenost Mojžíše se nepodobá. Kristově úpl
ně ve všem, a přece jsou mezi jejich životem a dí
lem překvapivé shody:

a) Satan se pokusil Mojžíše i Pána Ježíše zahubit 
při narození tím, že přiměl panovníka, aby vy
dal výnos smrti (2 Moj 1,15—16;

b) Oba měli vysvobodit zajaté (2 Moj 3,9; Luk 4,18).
c) Mojžíš se zřekl egyptského trůnu a Kristus slá

vy nebes (Žid 11,24—26; Fil 2,6—8).
d) Mojžíš si cenil „Kristova pohanění víc než pok

lady Egypta, protože viděl odplatu“ (Žid 11,26). 
Ježíš odmítl podobně slávu světa a zvolil si 
„hanbu kříže“ (Žid 12,2).

e) Mojžíš se 40 let na poušti připravoval na 
službu, Pán Ježíš byl 40 dnů

7,29—30; Mat 4,1—2).
f) Oba, Mojžíš i Pán Ježíš, se stali prostředníky 

a hříšnými lidmi (2 Moj 32, 31—32;



přivedli Egypťané, kteří pletli loďky z proutí. Možná 
jí tento plán zjevil Bůh. Od začátku věděla, co chce 
učinit. Košík poslala po proudu v místa, kam se cho
dila koupat faraónova dcera. I Marie věděla, jak 

, se má zachovat.
Faraónova dcera patrně pochopila situaci a zapla

tila si chůvu Jochebed. aby sama nepřestoupila otcův 
příkaz (viz PP.243).
Příprava pro vysvobození (2 Moj 2,11—25)
11. Co dokázala Mojžíšova matka během několika let? 
Jaký to mělo vliv na budoucí životní rozhodování 
Mojžíše? Žid 11,23—24

Mojžíš odešel do paláce, když mu bylo 12 let. Tam 
ho egyptótí kněží zasvětili do tajů pohanské teologie, 
astronomie, lékařství, matematiky, zákonů i vojen
ských věd, takže dosáhl nejvyšší možné intelektu
ální úrovně své doby. Josefus Flávius cituje starou 
tradici, podle které se tvrdí, že Mojžíš vedl úspěšně 
vojenskou výpravu do Etiopie. E. G. Whiteová se 
o tom také zmiňuje (7BC,1099).

To vysvětluje, proč dostal faraó strach, když se 
dozvěděl, že Mojžíš se zastal židovského otroka a 
zabil Egypťana. Zřejmě se bál, že by se Mojžíš mohl 
postavit do čela revoluce.
12. Co přivedlo Mojžíše k rozhodnutí, žc bude sdí
let osud svého utiskovaného národa? Žid 11,25—27

Díval se na každou situaci vírou, kterou mu vštípi
la jeho matka. Očima víry viděl skutečnost kolem 
sebe tak, jak je vidí nebe. Stejnou víru máme pro
jevovat v dnešní době i my.

Tím, že usmrtil Egypťana, postavil se Mojžíš otev
řeně na stranu Božího lidu. Zároveň však ukázal, že 
ještě není zralý pro úkol vysvoboditele. Uprchl na 
Sinajský poloostrov, kde se musel dalších 40 let při
pravovat. Jeho duchovní růst můžeme sledovat i na 
jménech synů, kteří se mu tam narodili. Gerson zna
mená „zde jsem cizincem“ a Elizer „Bůh je mou 
pomocí“ (2 Moj 18,3—4). Na poušti se naučil plně 
spoléhat na svého Boha.
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2. úkol — 13. ledna 1990

13. Co vedlo Izraelce k tomu, že si uvědomili potřebu 
Boží pomoci? 2 Moj 2,22

V prostředí egyptské modloslužby se ze života Izra
elců vytratila víra v Boha. Bylo to tvrdých 40 let. 
Po smrti faraóna očekávali Izraelci zmírnění svého 
utrpení, když však ulehčení nepřišlo, uvědomili si. že 
pomoc mohou očekávat jedině od Boha.
14. Čemu se můžeme naučit z tohoto čekání v Egyp
tě, pokud jde o zjevné „pozdržení“ Kristova návratu?
2 Petr 3,3—13

Bůh nezapomněl na svůj lid tehdy a nezapomene 
ani dnes. Kdyby byl Boží lid připraven, Kristus by 
již přišel!
Souhrn a naučení

Když vidíme Boží péči o Izraelce v Egyptě, mů
žeme si uvědomit, že se Bůh stará podobně i o nás. 
Je ochoten i schopen vysvobodit nás i z té nejtěžší 
situace. Poslal proto Vysvoboditele, který je neko
nečně větší než Mojžíš. Dovolíš mu. aby tě dovedl 
do nebeského Kanánu?

Máš jistotu, že tě Bůh vede i ve chvílích, kdy tě 
řídí jinak, než sis to představoval? Díváš se vírou za ' 
hranice každodenního života, vidíš realitu nebes? Jsi 
připraven svědčit o Kristu tak jasně jako Mojžíš?

POVOLANÍ u hořícího keře
Zákadní verš: 1 Kor 1,27

Dirigent velkého orchestru náhle přerušil hru a 
hlasitě se zeptal: „Kde byla pikola?“ Chyběla mu 
melodie toho nevýrazného nástroje. V Božím díle je 
— právě tak jako v orchestru — potřebný každý 
lidský nástroj. Bůh svěřil každému křesťanovi kon
krétní úkol, stejně jako Mojžíšovi určil, aby vy
svobodil Izraele . Každý úkol, který určil Bůh, je 
důležitý. Nej lepší přípravou k větším úkolům je zod
povědné plnění dosavadních povinností. Všimněme si, 
kolikrát Bůh pověřil velkou zodpovědností jednotliv-
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ce právě ve chvíli, kdy plnili své těžké povinnosti 
— Petra, Jakuba a Jana při rybaření, Saula při hle
dání dobytka, Davida a Mojžíše při pasení ovcí. Bo
ží milost dokáže proměnit všední povinnosti v zají
mavou a vzrušující službu pro Krista. Obyčejní křes
ťané mohou s Boží pomocí překonat moudrost a moc 
světa.

V tomto úkolu chceme sledovat, jak Mojžíš reago
val na povolání ke službě. Budeme ovšem přemýšlet 
i nad tím, jak máme my splnit svou úlohu v Božím 
díle.
Bůh povolává Mojžíše (2 Moj 3,1—10)
1. Jakým neobvyklým způsobem se Bůh zjevil Moj
žíšovi? 2 Moj 3,2

„Trnitý keř můžeme přirovnat k lidu izraelskému 
v době, kdy jím svět opovrhoval a pokořoval jej. 
Oheň, který nestrávil keř, můžeme přirovnat k pro
čišťujícímu utrpení. Oheň nestrávil keř, stejně jako 
otroctví nezahubilo Izraele.“ (1BC,5O9)

Skotská církev má ve znaku hořící keř, aby si při
pomínala, že se zrodila v těžkostech. Na jejím emblé
mu je napsáno: „A přece neshořela.“
2. Jaký význam měl hořící keř, který neshořel? 1 Kor 
1,27

Možná, že Bůh chtěl, aby si Mojžíš uvědomil, že 
když může obyčejný keř použít tak neobvyklým způ
sobem, dokáže totéž i s Mojžíšem. Bůh povolal Moj
žíše k nesmírně odpovědné službě. Měl vysvobodit 
Izrael. Potřeboval ujištění, že u Boha je všechno 
možné. I nás Bůh povolává ke službě a ujišťuje svou 
mocí.
3. Jak otevřeně a konkrétně předložil Bůh Mojžíšovi 
úkol, jehož splnění od něj očekával? 2 Moj 3,6—10

Mojžíš prožil na poušti 40 roků. Boží povolání přiš
lo nečekaně, jako blesk z jarního nebe. Před 40 lé
ty by byl rád, kdyby ho Bůh povolal k takovému 
úkolu. Tenkrát se úkolu chopil sám a zabil Egypťa
na; čekal, že se k němu Izraelci jistě připojí. Neu
dělali to však. Teď mu bylo 80 let. Jak’ by mohl 
přijmout tak závažný úkol?
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něhož někteří Bohem takřka
11

Mojžíšovy výmluvy (2 Moj 3,11—4,17)
4. Jak reagoval Mojžíš na Boží povolání? Co sc skrý
valo v jeho otázce „kdo jsem já?“ 2 Moj 4,11

Čtyřicet let, ve kterých pásl ovce a byl vzdálen 
tomu, co se dělo v Egyptě, způsobilo, že se začal dí
vat na své schopnosti i na Boží úkol zcela jinak. Ve 
svých 80 letech byl zvyklý klidnému pastýřskému ži
votu v poušti. Možná, že měl pocit, že mladá léta 
a jejich možnosti jsou nenávratně pryč. Snad chtěl 
svou otázkou ukázat na svou neschopnost anebo chtěl 
říci: „Pane, ty si už nevzpomínáš, jak jsem před čty
řiceti léty neuspěl?“ Nereagujeme někdy podobně ja
ko Mojžíš, když cítíme Boží výzvu k práci?
5. Když Pán Ježíš prohlásil, že přišel, aby (ovce) „mě
ly život v hojnosti“, myslel jen na věčný život, ane
bo i na život zde na zemi? Jan 10,10

Dokážeme domyslet, jakou životní chybu by Moj
žíš učinil, kdyby zůstal u ovcí a nepřijal Boží úkol? 
Nezažil by mocné zkušenosti v Egyptě, neprožil by 
Velkou noc, projití Rudým mořem, vyjití vody ze ská
ly, nepřevzal by Desatero... Mojžíš ovšem také pro
žíval těžkosti, zármutek a slzy. O kolik však byl 
jeho život bohatší, protože se rozhodl plnit Boží vů
li!
6. Jak reagoval Bůh na první Mojžíšovu výmluvu? 
2 Moj 3,12

Bůh Mojžíšovi nic nerozmlouval. Dal mu však své 
zaslíbení. „Já vím, že na tento úkol nestačíš. Já chci 
být s tebou. Nepůjdeš k faraónovi sám. půjdu tam 
s tebou.“ Není to úžasné povzbuzení také pro nás. 
když přijmeme Boží povolání? Znáš ještě biblické 
postavy, které Bůh povzbudil stejným způsobem? 
(Joz 1,5; Iz 41,10; Iz 43,1—5; Jer 1,6—9)
Bůh se představuje (2 Moj 3,13—21)
Í7. Proč se Mojžíš ptal na Boží jméno? Cožpak ho 
neznal? 2 Moj 3, 13

Mojžíš znal Boha i jeho jméno. Ale „myslel na 
těžkosti, které má podstoupit, na slepotu, nevědomost, 
nevěru svého lidu, z
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opovrhovali." (PP,252). Chtěl se ujistit o Boží upřím
nosti a moci: „Opravdu půjdeš se mnou? Mohu ti 
bezvýhradně důvěřovat?“ To ho především zajímalo. 
Před 40 lety se pokusil o vysvobození Izraele, ale 
neuspěl. Možná, že si pak kladl otázku: „Kde jsi 
byl. Pane? Proč jsi mi nepomohl? Jak mohu mít teď 
jistotu, že budeš se mnou? Jaký jsi vlastně Bůh?“
8. Jak Bůh Mojžíšovi odpověděl? Proč se představil 
tímto způsobem? 2 Moj 3,14—16

Bůh Mojžíšovi připomenul, jak jednal s jeho otci, 
co všechno pro ně učinil. „Chceš poznat, jaký jsem 
Bůh? Zda je možné se na mne spolehnout? Pak se 
podívej do minulosti. Jak jsem vedl Abrahama z Ur 
do Kanaánu. Splnil jsem slib a dal jsem mu syna. 
Ani ’ Jákobovy podvody nezpůsobily, že bych nesplnil 
svá zaslíbení. Vedl jsem i Josefa v Egyptě. Já jsem 
i tvůj Bůh, JAHVE — jsem. Mojžíši. Tam, kde jsi 
ty. Já jsem.“ Zde mluvila druhá božská osoba. A 
tentýž Ježíš zaslíbil, že bude i s námi až do konce 
(Mat 28,20).
Lid mne neposlechne (2 Moj 4,1—9)
9. Na co zaměřil Mojžíš svou další výmluvu? 2 Moj 
4,1
„Lid mi neuvěří a neuposlechne mne, i kdybys byl 
se mnou. Nerespektovali mne ani tenkrát, když jsem 
měl postavení a moc. Proto teď, když jsem pastý
řem, mne už vůbec neuposlechnou.“
10. Jak reagoval Bůh na tuto Mojžíšovu výmluvu? 2
Moj 4,2—9

Bůh vybavil Mojžíše nadpřirozenou mocí, aby po
tvrdil jeho pověření. Znamenalo to však, že bude ře
šit pomocí zázraků i běžné všední problémy života? 
Bůh někdy zázračně naplňuje naše potřeby, mnohem 
častěji nás však vede přirozeným způsobem — ovliv
ní naši mysl, změní okolnosti, radí nám prostřednic
tvím Písma, otevírá nové možnosti anebo urovná 
překážky, které před námi stojí. Nemáme si však mys
let, že tyto méně okázalé způsoby nejsou od Boha 
(viz TV.471—2).
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Neumím mluvit (2 Moj 4,10—12)
11. Jakou čtvrtou námitku vznesl Mojžíš 
odpověděl Bůh? 2 Moj 4,10—12

Mojžíš dokázal pohotově přednést Bohu své ná
mitky. Nyní tvrdí, že se neumí dobře vyjadřovat. 
Někteří učenci se domnívají, že zde Mojžíš naráží 
na skutečnost, že nedokáže plynně mluvit egyptským 
jazykem, protože ho už 40 let nepoužíval. Pán Búh je 
však ochoten doplnit Mojžíšův i náš nedostatek, po
kud jde o službu. Náš úkol je, přijmout Boží poslá
ní. Pak můžeme jít ve víře vpřed s přesvědčením, 
že Búh sám vše vyřeší. Naším úkolem je mluvit. Bůh 
nám říká, co máme zvěstovat a pod vlivem Ducha 
svátého padnou naše slova na úrodnou půdu.
Pošli někoho jiného (2 Moj 4,13)
12. Jakou poslední námitku vznesl Mojžíš? Co nám 
prozrazuje? 2 Moj 4,13—17

Bůh vyvrátil všechny námitky Mojžíše. Ale on stá
le ještě nechce přijmout pověření. Žádá Boha, aby 
si našel někoho jiného, někoho schopnějšího a vliv
nějšího. Búh to mohl určitě učinit. Ale on chtěl po
užít Mojžíše. Když Bůh žádá konkrétního jedince, 
určitě ví proč. Možná, že by nikdo jiný nevyplnil 
úkol tak, jak si to přeje Búh.

Mojžíš nakonec přijal odpovědnost a Aron se stal 
jeho pomocníkem.
13. Jak pomáhal Aron Mojžíšovi? Do jaké míry byl 
na něm Mojžíš závislý? 2 Moj 4,30 (5,1; 6,9; 9,29; 10,9)

Od 13. kapitoly zaujímá hlavní úkol Mojžíš a Aron 
až na určité okamžiky ustupuje ze scény. Znovu se 
objevuje, když lid žádá zlaté tele; nechává se stejně 
jako Marie strhnout žárlivostí vůči Mojžíšovi. I když 
nakonec zůstal věrný, nebyl Mojžíšovi trvalou opo
rou.

Bůh nám zaslíbil svoji pomoc. A přece potřebuje
me podporu od lidí. Pán Búh je ochoten nám dát 
dobré spolupracovníky. Vždyť i Pán Ježíš posílal u- 
čedníky po dvou.

a co mu



3. úkol — 20. ledna 1990

Souhrn a naučení
Mojžíš nakonec přijal Boží úkol a vrátil se do E- 

gypta (v.18—31). Na cestě prožil ještě jednu událost 
— musel obřezat svého syna (viz PP.184).

Pán Bůh často povolává nástroje, které svět po
važuje za slabé. Povolává také každého z nás, aby 
nám — jako Mojžíšovi — dal konkrétní úkol. Přijí
mám od Boha i zdánlivě malé úkoly, anebo je s vý
mluvami odmítám? Věřím, že Bůh mi dal sílu i pro
středky, abych dokázal úspěšně splnit úkol, kterým 
mne pověřil?

propust múj lid
Základní verš: žalm 91,9—11

Zázraky, které bible popisuje, spadají povětšinou 
do tří údobí. Každé z nich bylo určitou krizovou situací, 
která si vyžadovala Boží zásah: doba Mojžíše, kdy 
byl Izrael vyvolen za Boží národ; údobí Eliáše a 
Elizea, kdy bylo nutné upevnit postavení proroků, 
a doba Ježíše Krista, kdy byl výkoupen svět. V dneš
ním úkolu budeme studovat, jak Bůh zázračným 
způsobem vysvobodil svůj lid z egyptské poroby.

Když Mojžíš s Aronem seznámil faraóna s Božím 
požadavkem, aby propustil Izraele, popuzený panov
ník ještě ztížil jejich otrocký úděl. Mojžíšovi i Izra
elcům se zdálo, že situace je nyní daleko horší. Moj
žíš byl zmaten. Bůh ho však znovu ujistil, že — 
pokud se faraón nepodvolí — bude donucen. Bůh se 
představil jako jediný pravý Bůh, a tím dal všem 
čestným Židům i Egypťanům příležitost k záchraně.

Podobná situace se bude odehrávat před návratem 
Ježíše Krista. I když se věřícím situace bude zdát 
těžká, Bůh projeví svoji moc. I novodobý Egypt při
jme v ranách odplatu, aby pak viděl velkolepé vy
svobození Božího lidu a zjevení Ježíše Krista. 
Všeobecné poznámky o ranách 
a) Rány neměly představit Boha pouze jako soudce



ale také jako Boha lásky. Přestože Egypťané dlou
ho odmítali uznat Boha, on jim opětovně posky
toval příležitost k pokání (viz PP.242—3).

b) Kdo zatvrdil faraónovo srdce? 2 Moj 8,15.32; 9,34 
hovoří o tom, že se zatvrdil sám faraón i přes 
zřejmé projevy Boží moci. (Ve starozákonní době 
panoval názor, že Bůh řídí všechno dění do všech 
podrobností. Proto popisuje bible Boha jako to
ho. kdo dovoluje lidem vykonat cokoliv (2 Sam 
24,1; 1 Par 21,1; Iz 45,7). A byly to také zřejmě 
projevy Boží moci, které vedly faraóna k zatvr
zování, stejně jako žár slunce vysušuje hlínu. Ne 
všichni reagují na působení Ducha svátého klad
ně.

c) Každá rána byla ve své podstatě namířena proti 
určitému egyptskému božstvu a modloslužbě. Mě
la ukázat na rozdíl mezi Hospodinem a modlami.

d) Prvních devět ran zahrnovalo zázračné projevy 
Boží moci. Měly však určitý vztah i k nemocem 
a ranám, které Egypt postihovaly i v jiných ú- 
dobích.

e) Rány pravděpodobně trvaly po dobu devíti či de
síti měsíců.

První tri rány (2 Moj 7,14 — 8,19)
1. Podle čeho můžeme poznat, že tato rána — voda 
obrácená v krev — byla něčím víc než pouhým pří
rodním úkazem? 2 Moj 7,19—21

Nil se každoročně v období mezi červnem a pod
zimem barvil do červena, protože se do něj erozí 
půdy, způsobenou prudkými dešti, dostávaly mikro
skopické částečky červené hlíny. Kdyby Mojžíš způ
sobil jen červené zbarvení řeky, Egypťané by se nad 
tím nepozastavovali. Stalo se však něco neobvyklé
ho. Voda v řece i v jezerech se proměnila v krev 
a začala zapáchat.

Kromě toho, že Egypťané trpěli žízní, zaútočil Moj
žíš na posvátný Nil velkého boha Hapi a na posvátné 
ryby, které přitom zahynuly. Nil — zdroj plodnosti 
uctívali Egypťané pod různými jmény a symboly. Ta
ké faraón pořádal slavnost na oslavu boha Nilu. Pro-

15
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Septuaginta, 
používá termín

to Bůh nebes pokořil posvátnou řeku, zdroj obživy 
národa.
2. Která ze sedmi posledních ran odpovídá první e- 
gyptské ráně? Proč k ní dojde? Zj 16,3—7

Mezi první ranou v Egyptě a druhou a třetí ranou 
na konci světových dějin je nepopiratelná podobnost. 
To, že egyptské rány byly skutečné, ukazuje, že i zá
věrečné rány se opravdu naplní. Přijdou jako důsle
dek pronásledování Božího lidu.
3. Jak postihla Egypt invaze žab a proti čemu byla 
zaměřena? 2 Moj 8,6—11

Po záplavách Nilu se žáby velmi často přemnožily. 
Tentokrát se však objevily a zmizely na Boží příkaz. 
Egyptští věštci ránu napodobovali, stejně jako první 
Boží zázrak, nemohli však záplavu žab odvolat.

I tato rána byla ponížením egyptských božstev. E- 
gypťané věřili, že bohyně Hegva s hlavou podobnou 
žábě se podílela na stvoření světa. Žáby byly v Egyp
tě uctívány jako božstvo plodnosti. Bylo zakázáno je 
zabíjet, proto jim lidé dovolili vniknout i do svých 
domovů.

Během této rány začal faraón zatvrzovat své srd
ce. Ve svém postoji se již nezměnil.
4. Jaký smysl měla třetí rána — nevídané přemno
žení komárů? 2 Moj 8,16—19

Egypťané se bodavého hmyzu velmi štítili. Kněží 
si každý druhý den holili celé tělo, aby se na nich 
nezabydlel žádný hmyz. Při této ráně trpěli všichni 
lidé, kněží i posvátná zvířata.
5. Jak se snažili egyptští věštci vysvětlit, že tuto rá
nu nedokázali napodobit? v. 19
Druhá trojice egyptských ran

Následující rány postihly lidi i jejich majetek. A- 
však oblast, kde bydleli Izraelci, byla ušetřena. Moj
žíš již nepoužívá hůl. Nyní je jasné, že to není její 
magická moc. která přivodí rány.
6. Jak dalece postihly kousavé mouchy Egypt a proč 
se neobjevily” v zemi Gesen? 2 Moj 8,18—20

řecký překlad Starého zákona, 
„ovád“. Byly to velké mouchy, po
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jejichž bodnutí se objevila velká krvavá podlitina. 
Často píchaly lidi na nos a oční víčka. Tím přená
šely infekci a dokonce způsobovaly i oslepnutí.

Někteří vykladači se přiklání k názoru, že to byli 
brouci. Egypťané brouky považovali za vtěleného bo
ha slunce — Kgepru.

Mojžíš varoval faraóna před touto ranou a řekl mu, 
že postihne pouze jeho národ, Izraelci budou ušetřeni. 
Ti se budou těšit Božímu požehnání, zatímco Egypťa
né budou trpět.
7. Co nás může naučit o účincích hříchu faraónův 
odmítavý postoj? Př. 5,22 (1 Tim 4,2)

Trvalé odmítání usvědčujícího hlasu Ducha svá
tého vede k zatvrzení. To dokazuje faraónův stále 
odmítavější postoj, který zaujímal navzdory stále 
tvrdším ranám a stále jasnějším důkazům Boží mo
ci.
8. Jak se projevila pátá rána? 2 Moj 9,2—7

Na tomto místě je použit hebrejský výraz, který o- 
značuje nakažlivou nemoc dobytka. Mor postihl uctí
vání zvířat v samotném základu. Egypťané uctívali 
telata, býka Apise, bohyni krávu a berany.
9. Jaké varování dává Bůh svému lidu v souvislosti 
s uctíváním falešných bohů? Zj 18,1—4
10. Jak a koho postihla šestá rána v Egyptě? 2 Moj 
9,10—11

Tato rána má svou obdobu ve Zj 16,2 a podle pro
roctví postihne každého, kdo bude uctívat šelmu. 
„Věštci podporovali faraóna v jeho zatvrzelosti. ale 
trest nyní stihl je samotné.... Celý národ viděl, jak 
pošetilé je spoléhat na ty, kteří nebyli schopni o- 
chránit před nemocí sami sebe.“ (PP.192)
Poslední trojice ran •
11. Jak těžce se dotkla Egypta sedmá rána? 2 Moj 
9,22—26

Verše 31 a 32 říkají, že zemědělské plodiny byly 
zralé, před žní. Přišla prudká bouře doprovázená ni
čivým krupobitím, které zničilo veškerou úrodu a do
konce ohrožovalo i životy lidí a zvířat.



Egypt? 2

12. Mohli se Egypťané nějak vyhnout důsledkům té
to katastrofy? v. 18—21

Poprvé je zde zmínka o obyvatelích Egypta, kteří 
se báli Boha a svou poslušností se vyhli ranám. (Srov
nej příznaky této rány v 2 Moj 9,29.32 s příznaky 
posledních ran ze Zj 16,21)
13. Kam měl nakonec přivést Egypťany odboj proti 
Bohu? 2 Moj 10,14—15

V Egyptě se obvykle objevila záplava kobylek v ú- 
noru nebo začátkem března. Dodnes jsou invaze ko
bylek v některých částech světa velkým problémem. 
Na základě Mojžíšovy výstrahy sami faraónovi slu
žebníci vyzvali panovníka, aby Izraelce už propustil: 
„Což jsi dosud nepoznal, že Egyptu hrozí zánik?“ 
(v.7) Faraón však zůstal neoblomný.
14. Jaká to byla temnota, která zasáhla
Moj 10,21—22

Tři dny děsila obyvatele Egypta hustá tma. V této 
roční době vál častokrát až padesát dnů v Egyptě 
horký jižní vítr zvaný „el-hamsin“. Přicházely však 
i poryvy vétru „samum“, které během 15. — 20 mi
nut zvedaly obrovská mračna prachu. Ta zaclonila 
i sluneční svit. Egyptskou tmu bylo možné „nahma
tat“ (v.21). Pokud Bůh použil vítr a písek, aby na
stala temnota, byly oba jevy nadpřirozené, protože 
k nim došlo poté, co je Mojžíš ohlásil. Tma byla ú- 
tokem na boha slunce, zvaného „Ra“, který byl nej- 
vyšším egyptským božstvem. Každý Egypťan se pova
žoval za „syna boha Ra“. Pod tlakem této skutečnosti, 
že jejich hlavní bůh je přemožen, svolil faraón, že 
Izrael může odejít, ovšem s podmínkou — bez do
bytka.
15. Jakou duchovní pravdu nám vzhledem k této rá
ně má připomenout Mat 5,14—16?
Souhrn a naučení

Hrozné egyptské rány nebyly svévolnými tresty 
mstivého Boha. Byly přirozeným důsledkem toho, jak 
Egypťané zacházeli s Izraelci, i toho, že faraón trva
le odmítal Boží požadavky. Sedm posledních ran přij
de na nekající svét jako důsledek hříšného způsobu 
18



4. úkol — 27. ledna 1990

Základní verš: 1 Koř 5,7—8

19

života a všeobecného odpadnutí od Boha. Jaké dů
sledky bude mít trvalý odboj vůči Bohu? Co bych 
měl učinit, aby se lidé kolem mne dozvěděli, jaké 
soudy přijdou na tento svět? Podřídil jsem již cele 
svou vůli Bohu?

VYSVOBOZENÍ SKRZE BERÁNKA

Ještě před necelým rokem Izraelci vůbec netušili, 
že se blíží jejich vysvobození. Vždyť faraón s nimi 
stále zacházel kruté jako s otroky. Žili bez naděje. 
Nyní však na jejich utiskovatele přišly Boží soudy. 
Za několik dnů se vydají jako svobodní lidé do za
slíbené země.

Když jim Mojžíš před svou smrtí připomínal, jak 
zázračně je Bůh vysvobodil z egyptského otroctví, 
zdůraznil: „Nikoli proto, že jste byli početnější než 
kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil 
vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. Ale 
protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, 
kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin 
pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z ru
kou faraóna, krále egyptského.“ (5 Moj 7,7—8)

Bůh nevysvobodil Izraelce, protože by si to za
sloužili nebo tak velmi toužili po svobodě. Ve sku
tečnosti neopětovali Bohu jeho lásku. Bůh je vysvo
bodil pouze na základě své lásky, projevil jim milost. 
Také nás Bůh vysvobozuje z naprosto stejných po
hnutek. Jeho milost jsme si nezasloužili. Buďme si 
při dnešním studiu vědomi, že bez ohledu na naše 
odcizení a nezájem. Bůh poslal Pána Ježíše, aby se 
stal naším „velikonočním Beránkem“, naším vysvo
bozením. Osvobodil nás z otroctví satana, abychom 
se mohli vydat na cestu do věčné „zaslíbené země“.



Varování faraóna (2 Moj 11,1—10)
Během devíti ran setrval faraón ve svém zatvrze

lém a neústupném postoji vůči Boží vůli. Země úpě
la. ale on se nevzdával. Ještě však měla přijít po
slední. nejstrašnější ze všech ran.
1. K jakému nelidskému činu faraóna se vztahuje 
desátá rána? O které duchovní zásadě nás má po
učit? Moj 1,15—16 (Gal 6,7; Luk 6,38)

Ve faraónově svědomí musel nyní znovu ožít kru
tý výnos. kterjr přikazoval, aby byly usmrceny na
rozené hebrejské děti. Brzy faraónovi zemře prvoroze
ný syn. Jen tento drastický zásah ho dokázal přivést 
k tomu, aby se podvolil Boží vůli. Zatvrzelý po
stoj proti Bohu nás zbavuje Boží ochrany. Hříšníci, 
kteří zavrhnou Boží milosrdenství, se nakonec set
kají s nevyhnutelnými důsledky svého rozhodnutí.
2. Čím byl Izrael od Boha? 2 Moj 4,22—23

„Když byla egyptskému králi poprvé přednesena 
žádost o propuštění Izraele, byl varován, že na něho 
dopadne nejstrašnější z ran. Mojžíš měl vyřídit fa
raónovi: „Izrael je můj prvorozený syn.... Propust 
mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi ho odmítl pro
pustit. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.“ (2 Moj 
4,22—23) Přestože Egypťané Izraelci opovrhovali.... 
Bůh jim udělil zvláštní požehnání a výsady, takže 
zaujímali mezi národy první místo.“ (PP.197)
3. Když Bůh ve své lásce dal faraónovi ještě posled
ní příležitost, jak panovník reagoval? 2 Moj 10,28—29

Faraón odmítl ooslední nabídku milosti. Už neby
lo možné pro něj nic učinit. Farao se tak zatvrdil, 
že pro něj nebyla možná cesta zpět. Bůh sám se 
ujal osvobození svého lidu.

Podobně bude Bůh působit na srdce zatvrzelých 
hříšníků i před konečnvm zúčtováním. Avšak většina 
z nich zapudí Božího Ducha svým zatvrzelým posto
jem. Krátce nato dojde ke konečnému vysbobození 
Božího lidu.
Vybídka pro Izraele (2 Moj 12,1—28)

Exodus znamenal nový začátek pro Izraele, a pro
to Bůh vyhlásil měsíc, kdy byl lid osvobozen (Abib, 
žn
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Jan 1,29 (Iz 53) 
1 Petr 1.18—19 
Mat 27.46—50 
1 Petr 1.2

později přejmenovaný na Nisan) za začátek nábo
ženského roku. Každý rok budou lidé v tomto měsí
ci slavit nejvýznamnější ze všech ročních svátků — 
Velikou noc. Bude jim trvalou připomínkou velkých 
událostí, kdy je Bůh vysvobodil z Egypta. Zároveň 
bude obrazem jejich naděje, že je v budoucnu 
Mesiáš vysvobodí z otroctví hříchu.
4. Co všechno měli Izraelci udělat, aby je nepostihla 
poslední rána? Popiš, jak probíhala příprava na vel
kou noc. 2 Moj 12,3—10

Cas vysvobození se blížil. Lidé měli ve víře při
pravit velikonočního beránka a jeho krví pomazat 
veřeje dveří. V celém obřadu bylo hodně symboliky, 
které Izraelci ještě plně nerozuměli. A přece museli 
pochopit, že tento obřad zahrnuje víc než jen přípra
vu pro odchod z Egypta. Symbol obětního beránka 
byl znám už z Edenu. Bůh ho spojil se zaslíbením 
o „rozdrcení hadovy hlavy“. Patriarchové přinášeli 
oběti na jednoduchých oltářích. Avšak Izraelci v e- 
fivptském otroctví zapomněli na bohoslužbu, a do
konce i na Boha. Vysvobození mělo být tělesné i du
chovní. Bůh je chtěl znovu vychovávat a vzdělávat. 
Základem se stalo velikonoční ustanovení.
5. Co bylo středem veškeré přípravy a zárukou vy
svobození? Jakou úlohu měl beránek a jakou jejich 
víra a poslušnost? 2 Moj 12,3.5.7.11

Pán Ježíš svým narozením, životem ? smrtí pře
divně nanlnil předobraz velikonočního beránka. Jaké 
souvislosti a naplnění vidíš v následujících dvojicích 
textů?
— 2 Moi 12.3:
— 2 Moj 12,5;
— 2 Moi 12.6:
— 2 Moi 12.7:
— 2 Moi 12.10: Jan 19.31
— 2 Moj 12.46; Jan 19.36

E. G. Whiteová v knize Patriarchové a proroci 
201) zdůrazňuje několik důležitých bodů' 

(1) Beránka neměli pnuze zabít, ale i iíst. Boží lid 
nemůže nouze vírou nřiiímat odpuštění, 
sí se také neustále svtit Božím slovem.
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(2) Hořké byliny představují zármutek věřících nad 
svými hříchy.

(3) Odstranění kvasu ukazuje na potřebu odložit hřích.
(4) K potření veřejí museli přistoupit s vírou, kte

rá vedla k poslušnosti. I my máme projevit svou 
víru správnými činy.

Vysvobození Izraele (2 Moj 12,29—42)
byla zaměřena6. Především proti čemu 

poslední rána? 2 Moj 12,12
O půlnoci splnil hubící anděl Boží výstrahu — 

prvorození všech zatvrzelých a nekajících Egypťanů 
zahynuli. Tím Bůh zaútočil na hlavní božstvo Egyp
ta (2 Moj 12,12). Faraón byl považován za božstvo 
a stejně tak i jeho prvorozený následník trůnu. E- 
gy ptané uctívali také posvátného býka Apise, posvát
né berany, krávy, hady, krokodýly. Když zahynula 
i prvorozená mláďata těchto zvířat, bylo jasné, že 
Hospodin je pravým, mocným Bohem i v Egyptě.

„Hubící anděl usmrtil každého prvorozeného, kte
rý nebyl pod ochranou krve. Stejně tak i druhá smrt, 
ze které nebude už vzkříšení, přemůže každého, kdo 
nebude očištěn krví Ježíše Krista.“ (Kříž a jeho stín, 
Maskell)
7. Proč chtěl Bůh, aby Izraelci potřeli krví veřeje 
svých domů, aby mohli být zachráněni? Cožpak ne
věděl, kde bydlí Izraelci? 2 Moj 12,13.22—23

Když Bůh usmrtil prvorozené v Egyptě, obyvate
lé i faraón řekli: „Seberte se a odejděte z mého li
du... jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali.“ 
(2 Moj 12,29—33, viz VLB.451—452)

Společně s Izraelci vyšlo z Egypta „mnoho přimí
šeného lidu" (v. 38). Byli to váleční zajatci, otroci 
a lidé, kteří se obávali dalších ran. Někteří vyšli 
z pouhé zvědavosti. Tito lidé se stali příčinou mno
ha pozdějších problémů. Snažili se odvrátit Izraelce 
od Boha a — žel — často se jim to dařilo.

I dnes s Božím lidem jdou mnozí takoví. Do Bo
žího království však vejdou pouze opravdu vysvo
bození a obrácení lidé.



Egypťanů zpět „zadrženou8. Dostali Izraelci od 
mzdu“? Z Moj 12,35—38
9. Co přesvědčivě potvrdil odchod Izraelců z Egypta? 
2 Moj 12,40—41 (1 Moj 15,13)
Ustanovení památky (2 Moj 12,43 —13,16)
10. Na koho se vztahovala možnost slavit velikonoce? 
Byl to výlučně izraelský svátek? 2 Moj 12,43—44. 
48—49

Slavení velikonoc bylo pouze pro Izraelce, ale pře
ce byla připravena opatření, která to umožňovala 
i cizozemcům. Vždyť cizinci se mohli stát po určitém 
obřadu Izraelci, a tak mít účast na velikonočních obřa
dech. Vždy je to obraz hříchu, který nám znemožňuje 
radovat se z Božích zaslíbení. Bůh však nabízí ře
šení pro každého člověka, je jím přijetí Ježíše Krista 
(1 Jan 2.1).
11. Který obřad ustanovil místo velikonoc Pán Je
žíš krátce před svou smrtí? (Mat 26,1—29)

„Kristus dospěl k přechodu mezi dvěma bohoslu
žebnými systémy a mezi jejich dvěma slavnostmi. On. 
neposkvrněný Beránek Boží, se zakrátko obětuje ja
ko oběť za hřích, a tím ukončí předobrazný obřadný 
systém, který po čtyři tisíce let naznačoval jeho smrt. 
Když večeřel o velikonocích se svými učedníky, u- 
stanovil místo tohoto systému službu, která bude při
pomínkou jeho velké oběti. Národní slavnost Židů 
navždy zanikne. Služba, kterou zřídil Kristus, bude 
zachována jeho následovníky ve všech zemích a ve 
všech dobách.“ (TV,461)
12. Jaký význam má pro nás večeře Páně? 1 Kor 
11,23—26

Velikonoce i večeře Páně nám ukazují zpět i ku
předu. Symbolizují smrt Beránka. Ježíše Krista, a 
zároveň ukazují kupředu na Beránka, který brzy přijde 
definitivně vysvobodit svůj lid. Beránek na kříži pře
mohl satana a získal konečné vítězství (Žid 2,14—15). 
Avšak získaná svoboda nám bude v plnosti udělena 
až při jeho slavném druhém příchodu.
13. Co nám při večeři Páně mají přiblížit jednotlivé 
úkony a symboly (umývání nohou, přijímání nekva-

23



5. úkol — 3. února 1990

24

KRIZE NA BŘEHU RUDÉHO MORE
Zákadní verš: Iz 43,1—2

Zřejmě nej těžší v lidském životě je naučit se plně

šeného chleba a vína)? Jan 13,4—17; Jan 6,54; Mar 
14,22—24

Účastí na večeři Páně prožíváme poselství jejich 
symbolů. Obnovujeme své rozhodnutí, že jsme přijali 
Krista a jeho smrt i život. Jako se chléb a víno stává 
součástí našeho těla, stává se v duchovním smyslu 
Kristovo tělo a krev součástí našeho duchovního ži
vota. Přijímáme jeho slova a plněním jeho příkazů 
přijímáme věčný život a vírou se ztotožňujeme s du
chovním životem Ježíše Krista. Jan 15,4—6 to potvr
zuje slovy: „zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.“ 
14, Na co myslí apoštol Pavel, když hovoří o kvasu 
v našem vztahu k Ježíši Kristu — velikonočnímu 
Beránkovi? 1 Koř 5,6—8
Souhrn a naučení

Nebyla to náhoda, že Spasitel byl ukřižován v pá- 
tek, „šestý den“ týdne. Po celá staletí byl patnáctý 
den měsíce Abib svěcen jako obřadná sobota. Tím 
znázorňoval skutečnost, že pravý velikonoční Berá
nek bude obětován v den před sobotou.

Bůh ve své lásce vysvobodil Izraelce z otroctví. 
Byl to úžasný čin jeho milosti i moci. Beránek Boží, 
Kristus, vysvobodil každého, kdo ho vírou přijímá, 
a přivede do nebeského Kanaánu všechny, kteří se 
jím nechají vést.

Zakusil jsem, co znamená být osvobozen od viny 
a vysvobozen z moci hříchu? Potřel jsem veřeje dve
ří svého srdce krví Ježíše Krista, abych ho mohl 
plně následovat? Využívám každé příležitosti, abych 
se mohl zúčastnit slavnosti večeře Páně? Pomohl mi 
tento úkol k novému odhodlání vyprávět lidem ko
lem sebe, jak mne Pán Ježíš osvobodil a vede?
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spoléhat na Boha. Od přirozenosti tíhneme k sobě
stačnosti a soběstřednosti. Už malé dítě záhy ukazu
je svou nezávislost na rodičích. Pokud se to odehrá
vá v rozumných mezích, je to normální a zdravé. 
Děti se musí naučit nést odpovědnost za svá roz
hodnutí. Avšak soběstačnost ve vztahu k Bohu může 
být pro nás osudná. Bůh očekává,- že poneseme ur
čitý díl odpovědnosti za svůj život, avšak ví, že “bez 
něho nemůžeme nic vykonat (Jan 15,5). To platí v du
chovní i fyzické oblasti.

• Záhy poté, co Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, při
vedl je do zdánlivě neřešitelné, ba beznadějné si
tuace. Před ním se rozprostíralo moře, po stranách 
se tyčily skalní masívy a „v patách“ jim byla e- 
gyptská armáda. V těchto chvílích se museli naučit 
lekci, že vysvobození od nepřátel, hříchu i každé nou
ze nemohou dosáhnout sami, ale že je toho schopen 
jedině Bůh. To bude v ještě větší míře v době konce. 
Boží lid se musí naučit za všech okolností plně spo
léhat na Boha, zvláště také v krizových situacích.
Vedení božským vůdcem (2 Moj 13,7—14,4)
1. Kdy a jak po odchodu z Egypta se ujal Bůh ve
dení izraelského lidu? 2 Moj 13,21—22
Z Egypta na východ vedou tři cesty. Severní vedla 
zemí Filištínců (2 Moj 13.17) a bvla neikratší cestou 
do Kanaánu. jeií délka bvla přibližně 250 kilometrů 
Druhá, ..cesta do šúru“ (1 Moj 16.7). vedla středem 
nnuště. Třetí, která se nejdříve zatáčela na opačnou 
stranu. ..cesta nouští u Rudého moře“ (2 Moj 13.18). 
byla neidelší. Bůh je vedl právě touto cestou. Nebvli 
totiž připraveni na boj s Filištínci a 
naučit spoléhat na Boha.
2. Co zajímavého píše Pavel o „sloupu oblakovém 
(2 Moj 13,21), který vedl Izraele? 1 Koř 10,1—4

„Velitelé armád ve starých dobách používali kou
řové signály či záři ohňů, abv vytyčili svvm voiákům 
směr pochodu. SIoud ohnivý a oblakový, který do
provázel Izraele, nebyl způsoben ohněm, ale byl to 
zázračný projev Kristovy přítomnosti.“ (1BC.562)

Poslední zmínku o oblakovém sloupu nacházíme ve
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4 Moj 16,42. Kristus zůstal v blízkosti svého lidu po 
celou dobu putování po poušti.
3. Jak se v našem životě projevuje Kristovo zaslí
bení z Zid 13,5?
4. Co sledoval Bůb tím, že Izraele vedl až k nehos
tinnému břehu Rudého moře? 2 Moj 14,1—4

Směr, kterým Mojžíš Izraelce vedl, se zdál nespráv
ný. Kdyby šli opačným směrem, došli by do Kanaánu 
za pět nebo šest dnů. Takto se však brzy octli v kri
tické situaci. Před nimi skalní útesy a moře a za 
nimi vyzbrojený nepřítel. Kdyby šli podle vlastního 
uvážení, nikdy by si tuto cestu nezvolili. Bůh nás 
často provádí těžkostmi, abychom se mu naučili dů
věřovat. Jediný bezpečný směr pro Izraelce i pro nás 
je ten, který zvolil Bůh (Př. 14,12; Iz 30,21).
Faraón pronásleduje Izraele (2 Moj 14,5—9)
5. Jak viděl situaci Izraelců mstivý faraón a k če
mu se rozhodl? 2 Moj 14,3.6—7

Faraón nezměnil svůj nepřátelský postoj vůči Iz
raeli a Bohu ani po ztrátě svého syna. Rozhodl se, 
že využije nevýhodné situace, do které se Izraelci 
dostali. Povolal velkou armádu a rozhodl se potres
tat a znovu zotročit bývalé otroky. Josefus Flávius 
píše, že jeho armáda tvořila asi 50 000 jezdců a 200 000 
pěšáků. Af již byl jejich počet jakýkoliv, egyptská 
elitní vojska se zřejmou převahou šla bojovat s men
ším počtem nevyzbrojených, nevycvičených mužů, 
žen a dětí.
6. Můžeme se dnes dostat do podobné situace jako 
tenkrát Izrael? Jak se máme dívat do budoucnosti? 
1 Petr 5,8 (Jan 15,16—18; 16,2—3)

Satan stejně jako faraón znovu a znovu útočí na 
Člověka, kterého vysvobodil Kristus z otroctví hří
chu, aby si ho opět podmanil. Útočí různými forma
mi pokušení, pochybnostmi i zmalomyslftováním. Když 
se dostaneme do zdánlivě neřešitelné, obtížné situa
ce, pak „vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin 
zachrání.“ (2 Moj 14,13)
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únava, 
a najednou se domov v egyptském

Bůh povzbuzuje svůj lid (2 Moj 14,10—18)
7. Proč často právě po velkých duchovních vítězstvích 
či zkušenostech přichází strach, obavy nebo malo
myslnost? Mat 11,2—3 (1 Král 19.2—4)

Přesně totéž prožil Izrael po vzrušujícím půlnoč
ním odchodu z Egypta. Radost nad vysvobozením o- 
padla. Začaly působit první útrapy cesty — 
žízeň a hlad 
otroctví začal jevit přitažlivě. Vždyť tímto směrem 
se nedostanou do země zaslíbené jejich otcům! Pouhé 
tři dny na poušti se jim zdály horší než všechno sou
žení v Egyptě.

Jakmile Izraelci uviděli mračna prachu rozvířené
ho kopyty koňů egyptské armády, propadli panice. 
Byli v pasti. Vysvobození mohlo přijít pouze seshora, 
od Boha.
8. Co dělali lidé ve chvíli blížícího se nebezpečí? 2 
Moj 14,10—12

Nebyla to modlitba víry,
V tomto okamžiku začali Izraelci reptat a nepřesta
li vlastně po celých 40 let. Obviňovali Mojžíše, jako 
kdyby on byl příčinou jejich útrap. Přáli si. aby by
li zase otroky v Egyptě.
9. Jak pevná je naše víra v době klidu? Zůstává ta
kovou i v okamžicích neúspěchů, těžkostí a nemocí? 
2 Koř 11,23—30
10. Co nám pomáhá překonávat duchovní krize? Mat 
7,24 — 27

„Až přijde čas zkoušky, zjeví se ti, kdo učinili 
slovo Boží základem svého života. V létě nepostřeh
neme podstatný rozdíl mezi jehličnatými a listnatý
mi stromy. Když však začne vát mrazivý vítr, jehlič
nany zůstanou beze změny, zatímco ostatní shodí své. 
listí.“ (VLB,429) Dnešek je dobou přípravy pro ži
votní krize. Každý den máme využít všechnv příle
žitosti pro svůj duchovní růst. Umožněme Kristu, aby 
on žil svůi život v nás.
11. Jak odpověděl Mojžíš na výčitky lidu? 2 Moj 14, 
13—14

Mojžíš lidem neřekl, že pro svou záchranu sami
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nemají nic udělat. Položil však důraz na to, že Bůh 
sám je dokáže vytrhnout z moci faraóna. To se mě
lo stát zdrojem jejich odvahy, aby vykročili ve víře 
kupředu. Jelikož je oblakový sloup vedl na toto mís
to. mohli mít jistotu a být klidní.
Zázračný Boží zásah (2 Moj 14,19—22)

Oblak se majestátně přesunul za Izraele. Před e- 
gyptským vojskem vytvořil temnou clonu, zatímco 
Izraelcům svítil. Egypťané byli v husté mlze dezo
rientováni. takže nemohli zaútočit.

Hůl, která nedávno Egypťanům přinášela zkázu, mě
la nyní z Božího příkazu přinést záchranu Izrael
cům.
12. Jaký zázrak Bůh vykonal pro záchranu svého li
du? 2 Moj 14,21—22
13. Jaké poučení z tohoto příběhu vyvodil apoštol 
Pavel ? 1 Kor 10,13

„Život křesťana je často plný nebezpečí a mnohdy 
se zdá těžké splnit svou povinnost. Představivost kres
lí hrozící zkázu, otroctví anebo smrt. Hlas Boží však 
říká jasně: „Jdi vpřed!“ Měli bychom uposlechnout 
tohoto příkazu, i když nemůžeme proniknout tmu 
před námi a pociťujeme mrazení. Překážky, které 
brzdí náš postup, nezmizí, budeme-li váhat a pochy
bovat.“ (PP.208)
14. Proč museli Egypťané s faraónem zahynout? 2 Moj 
14,23—28

Vojsko obklopené temnotou vstoupilo do moře. Ve 
své honbě za nepřáteli se dostali do nebezpečí. Ko
la na vozech se jim polámala. Nastala bouře (Ž 77, 
16—20). Ve své nenávisti si příliš pozdě uvědomili, 
v jakém jsou nebezpečí, i to, že marně bojují proti 
Bohu!
15. Jc snad Bůh rád, když hynou bezbožní lidé? Ez 
18,23.32

Nezapomeňme, že Bůh byl ochoten zachránit i fa
raóna a Egypťany stejně jako Mojžíše a Izraelce.
16. Có vyjadřovala píseň, kterou zpíval lid spolu 
s Mojžíšem po zázračném vysvobození ze smrtelného 
nebezpečí? (2 Moj 15,1—21)
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„uprostřed pouště“.

Tato píseň je pozoruhodná svými bohatými obra
zy. Vyjadřuje jak směsici hrůzy, tak i pocit vděč
nosti za pomoc a radost z vítězství i úlevu, kterou 
Izraelci pocítili po vysvobození.
17. Jakou píseň bude zpívat Boží lid při konečném 
vítězství? Co bude jejím obsahem? Zj 15,2—4 (Viz 
PP.207 a VLB,461)
Souhrn a naučení

Studium tohoto úkolu nám přiblížilo jednu z nej
větších zkušeností Izraele, jak je Búh vysvobodil a za
chránil před záhubou. Nás dnes vede Duch svátý, 
který nám zprostředkovává Boží přítomnost. Přechod 
přes Rudé moře nám připomíná zkoušky, kterými 
procházejí lidé, kteří byli Kristem vysvobozeni z ot
roctví. Když se spolehneme na Boha, vždy nás vy
svobodí.

Zasáhl už někdy předivně Búh v mém životě, aby 
mne zachránil? Uvědomuji si svou bezmocnost, když 
se Bohu vzdaluji? Proč jsem nad některými poku
šeními zvítězil, zatímco v jiných doposud podléhám?

CHLÉB Z NEBE
Zákadni verš: Jan 6,51
Úvod k« knize Numeri (4 Moj)

Podobně jako Exodus i kniha Numeri převzala svůj 
název ze Septuaginty, řeckého překladu Starého zá
kona. Termín „Numeri“ znamená „počet“, nevysti
huje však skutečný obsah knihy. Výstižnější je heb
rejský název „Bemidbar“

Tato kniha byla velkým povzbuzením Božího lidu 
v různých dobách. Hlavním cílem 4. knihy Mojžíšovy 
je, aby vyvýšila Hospodina jako jediného, nejvyšší- 
ho Boha, který předivně pečuje o svůj lid. Do popi
su úspěšného postupu Božího lidu vpřed je začleně
no vyprávění o vzpouře Chóre. Dátana a Abirona a 
jejich sobeckých záměrech. Jako protiklad Boží lás-

29



ve kterém

on

ky sledujeme reptání lidí, jejich malou důvěru v Bo
ha a nedostatečnou trpělivost.

Tím, jak kniha Numeri popisuje Boha, který bydlí 
uprostřed svého lidu, pečlivě plánuje všechny de
taily cesty a zřídil úžasnou bohoslužbu, je význam
ným příspěvkem pro náboženskou zkušenost dnešní 
církve. Kniha dokončuje příběh o putování Izraele, 
který je po knize Exodus přerušen knihou Leviticus, 
vymezující do podrobností židovskou bohoslužbu. 
V rámci studia cesty Božího lidu do Kanaánu se bu
deme zabývat pouze těmi částmi knihy, které vybaví 
dvě události z pozemského života Pána Ježíše: (1) 
jeho pokušení na poušti, aby si sám pro sebe zázra
kem opatřil chléb (Mat 4.1—4: Luk 4,1—4), a (2) 
zázračné nasycení pěti tisíc lidí rozmnožením pěti 
chlebů a dvou ryb (Jan 6). Když Ježíš odmítl sa
tanův návrh, citoval text z 5 Moj 8,3, 
Mojžíš čerpal duchovní naučení z toho, že Bůh zá
zračně sytil Izraele. Když Kristus nasytil zástup lidí, 
poukázal na sebe jako na pravý chléb života, který 
přišel z nebe.

Duchovní hlad může být ještě palčivější než fy
zický. Má proto na lidskou povahu a jednání při- 
aejmenším stejný dopad jako hlad těla.
číhání víry (2 Moj 16,1—10)

i . Jak reagovali Izraelci na nedostatek jídla, když 
Opotřebovali všechny zásoby? 2 Moj 16,1—3

Od chvíle, kdy je Bůh předivně vysvobodil u Ru
dého moře, uplynulo teprve několik dnů. a přece když 
začali pociťovat nedostatek jídla, neviděli Izraelci 
opět žádné řešení. Reptáním proti Mojžíšovi nepřímo 
obviňovali Boha. Zdá se nám nepochopitelné, že tak 
brzy zapomněli na Boží lásku a moc. Nezapímínáme 
i my příliš rychle na Boží vedení a požehnání, na 
cesty, kterými nás Bůh v minulosti vedl?
2. Jak vyřešil Bůh situaci Izraelců, kteří projevili 
tak velký nedostatek víry? 2 Moj 16,4—5

Bůh projevil vůči Izraelcům nepochopitelnou tr
pělivost a dobrotu. Místo toho, aby je za malovérnost 
trestal, poskytl jim ve všech nesnázích pomoc. Takto
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se koriandrověmu semenu a 
s medem (v.31). Bylo možné 

pečením. Český ekumenický

chtěl národ vychovat, aby se naučil cele důvěřovat 
jemu a také vůdcům, které on sám ustanovil. Tak 
jedná i s námi.
Uspokojení fyzických i duchovních potřeb (2 Moj 16, 
11—30)
3. Jaký pokrm dal Bůh svému lidu na poušti? 2 Moj 
16,14—15 (Z 105,40)

Bible popisuje manu jako „kulaté, šupinaté vločky 
jako jíní“, podobala se koriandrovému 
chutnala jako koláče 
ji upravit vařením a 
překlad výraz „Man hú?“ překládá otázkou „Co je 
to?“ To vysvětluje následující poznámku, že nevě
děli, co to je.
4. Co se můžeme naučit z příběhu o sesílání many? 
Jak se Bůh stará o naše tělesné potřeby? Mat 6,31— 
33 (Iz 33,15—16)

Častokrát věnujeme svým tělesným potřebám více 
péče, než je zapotřebí, a zapomínáme, že Bůh zaslíbil, 
že naplní naše potřeby. Žalmista napsal: „Od své 
mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl 
opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci že
brali chléb.“ (Z 37,25) Když se na cestě do nebes
kého Kanaánu ocitneme v nouzi, nezapomeňme, že 
Bůh nám vždy zajistí základní životní potřeby. „Spa
sitel neslibuje svým .následovníkům blahobyt světa; 
jejich strava může být prostá, dokonce i skromná, 
jejich údělem může být chudoba, ale jeho slova jsou 
zárukou, že jejich potřeby budou uspokojeny“ (TV, 
257)
5. Které další příklady Boží zázračné péče o tělesné 
potřeby lidí znáš? 1 Moj 21,14.19; 41,28—37 (1 Král 
17,1—16; Luk 9.11—17)

Plných 40 let poskytoval Bůh manu svému lidu. 
Jakmile se usídlili v Kanaánu a poprvé jedli chléb 
ze své úrody, přestala mana padat (Joz 5,12). Pokud 
máme přirozené zdroje obživy, Bůh nepoužívá zá
zraky. Sám Pán Ježíš nás vybízí, abychom se modlili 
za denní chléb(Mt 6,11).



6. Jak často měli Izraelci sbírat manu? Kdy sc měli 
postarat o jídlo? 2 Moj 16,19—21

I když Bůh sesílal pokrm z nebe, přál si. aby ne- 
zpohodlněli a nebyli leniví. Museli pracovat, aby se 
mohli najíst.
Duchovní zkouška (2 Moj 16.16—21)
7. Kterou základní duchovní pravdu chtěl Bůh na
učit Izraelce pomocí many? Jan 6,31—35.51

Zázračný dar many neměl sloužit pouze k nasy
cení, ale měl Izraelce naučit, aby si vážili Boha a 
poslouchali ho; měl se pro ně stát cenným duchov
ním poučením.

„Jak mana, tak posvátný chléb představují Kris
ta. chléb živý, který je za nás stále v přítomnosti Bo
ží. (Jan 6.51)“ (PP.354)
8. Na co se satan soustředil, když na poušti poprvé 
pokoušel Krista? Luk 4,1—4
9. Proč Pán Ježíš neučinil pro sebe to, co po dlouhá 
léta dělal pro Izraelce, když jim nadpřirozeným 
způsobem opatřoval pokrm?

Pán Ježíš ve své odpovědi citoval 5 Moj 8,3. Prá
vě to si přál Bůh,, aby se Izraelci naučili na poušti.

„Tím jediným, na co se na světě můžeme spoleh
nout, je Boží slovo..." (TV,75) Víra v Boha je nej
důležitější. Židé na poušti postrádali víru, reptali vůči 
Bohu, a oroto ztratili spolehlivé zdroje potravy. Na
opak Kristus na poušti i v pokušení prokázal víru 
a nereptal ani po 40 dnech hladu.
(10. Jak reagovali lidé na to, že Kristus nasytil zá
stup? Jaké nebezpečí jim ukázal? Jan 6,14—15.26— 
27

I my bychom mohli jít za Ježíšem pouze kvůli 
„chlebům a rybám“. Někteří lidé se zajímají o Pá
na Ježíše ze zištných, sobeckých důvodů, a proto ne
byli ochotni přijmout jeho duchovní poučení.

Měli bychom pečlivě prozkoumat, jaké pohnutky 
nás táhnou k Pánu Ježíši a co zdůrazňujeme, když 
druhé vybízíme, aby následovali Krista.
11. Co odpověděl Pán Ježíš na výzvu, aby učinil zá
zrak podobný seslání many? Jan 6,30.34—35.47—50
32 ‘ .
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Bůh seslal pravý chléb z nebe, nebyla to však ma
na! Ta byla pouze symbolem Toho, který přišel, aby 
nás nasytil nejen tělesně, ale i duchovně. Nebeský 
chléb dává život věčný.
12. Jak rozumíš tomu, že máme jíst „tělo“ Ježíše 
Krista? Jan 6,51.53—56

„Jíst tělo a pít krev Krista znamená přijímat ho 
jako svého Spasitele, věřit, že nám odpouští hříchy 
a že v něm jsme dokonalí. Právě tím, že poznáváme 
jeho lásku, přebýváme v ní a ponořujeme se do ní, 
nabýváme jeho povahy. Cím je pokrm tělu, tím mu
sí být Kristus duši. Pokrm nám není k ničemu, po
kud ho nesníme a nestane se naší součástí. Stejně 
tak Kristus nám neprospěje, neuznáme-li ho za o- 
sobního Spasitele.“ (TV.271)
13. Jak často měli židé sbírat manu? Co se z toho 
můžeme naučit? 2Moj 16,21

Čerstvou manu měli Židé sbírat každé ráno. Když 
si ji nechali déle (s výjimkou soboty), zkazila se.
1 my potřebujeme každodenní společenství a zkuše
nost s Ježíšem,
Mana a sobota (2 Moj 16,22—30)
14. Co se Izraelci měli naučit pomocí many o sobotě?
2 Moj 16,22—23.29—30

Po čtyřicet let Bůh zdůrazňoval posvátnost soboty 
tím, že (1) v pátek padalo dvojnásobné množství ma
ny, (2) v sobotu nebyla žádná a (3) mana z pátku 
zůstala čerstvá i v sobotu, zatímco v jiné dny se 
zkazila.

Židé zachovávali sobotní přikázání dříve, než je 
Bůh napsal na kamenné desky. Sobota byla ustano
vena jako památník stvoření už v Edenu, avšak Ži
dé v Egyptě na toto ustanovení zapomněli. Bůh vedl 
Izraelce 40 let po poušti také proto, aby jim připo
menul zapomenuté, a proto zanedbávané pravdy. 
Přál si, aby se pro ně staly každodenní zkušeností.
15. Jak posvátné jsou pro nás sobotní chvíle ve svět
le Božích pokynů týkajících se sbírání many? 2 Moj 
16,32.23
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VODA ZE SKALY
Zákadní verš: Jan 4,13—14

Dnes budeme studovat dvě události, které se ode
hrály téměř 40 let po sobě. Obě souvisely s nedo
statkem vody, který vedl Izraelce k tomu, že se vzbou-

Jsme vždy před začátkem soboty v pátek večer 
včas a dobře připraveni? (Viz PP.212) 
Znevážený dar (4 Moj 11,4—34)
16. Proč byla nespokojenost Izraelců vážným projevem 
nevěry? Vadila snad Bohu touha po větší rozmanitos
ti stravy? 4 Moj. 11,4—6 (Z 78,18—20)

Zpočátku, když Izraelci pociťovali hlad, přijímali 
manu s vděčností. Později však stále více 'vzpomínali 
na egyptská jídla a začali si stěžovat. Toužili zvlášt 
po mase. Obviňovali Boha, že jim nedal dobrou a 
zdravou stravu. Zavržením daru odmítali i dárce, 
s předobrazem' znevažovali i Krista — živý nebeský 
chléb. I my se dnes můžeme odvracet od Spasitele 
a dychtit po takové duchovní stravě, která se nám 
zdá přitažlivá (Iz 55,7).
Souhrn a naučení

Pročtěme si kapitolu „Od Rudého moře k Sinaji“ 
z knihy Patriarchové a proroci.

Bůh nám znovu dokazuje, jak rád plní naše tě
lesné i duchovní potřeby. Sám však, prohlašuje, že 
duchovní strava je mnohem důležitější než tělesná. 
Uspokojuje v našem pozemském životě všechny naše 
potřeby, avšak vede nás do zaslíbené země, kde už 
nebude ani hlad, ani žízeň.

Přijímám denně chléb z nebe, abych byl duchov
ně nasycen? Uznávám nadpřirozenou povahu Božího 
slova jako nebeské many a sytím se jí každý den? 
Nabízím nebeský chléb a vodu také těm, kteří kolem 
mne žízní a hladoví? Důvěřuji Bohu, že se postará 
o mé každodenní tělesné potřeby?



Rím 14,23.b
3. Jak vyřešil Mojžíš vzniklou situaci a jaké si z toho 
můžeme vzít poučení? 2 Moj 17,4

Krizové životní situace se častokrát snažíme zvlád
nout ve vlastní síle. Můžeme se však opravdu spo
lehnout na své vzdělání, možnosti či schopnosti? Bůh 
očekává, že budeme používat schopnosti, kterými nás
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řili proti Bohu a postavili se proti vůdci, kterého on 
ustanovil.

V prvním případě se jednalo o lidi, které Bůh zá
zračně vysvobodil z egyptského otroctví. Ve druhém 
případě se tak projevily jejich děti. Všichni od 
dětství zakoušeli Boží vedení a přece neobstáli, když 
se setkali s těžkostmi. Z jejich zkušeností se mohou 
poučit všichni, kterým se zdá těžké důvěřovat Bohu, 
když prožívají problémy a ztráty.
Zkouška u Rafidim (2 Moj 17,1—7)

Izraelci se po několika týdnech dostali z pouště 
Sin k hoře Sinaj (2 Moj 17,1). Rafidim. kam došli, 
mohlo být místo Vadí Feiran — nejkrásnější údolí 
sinajského poloostrova s hojnou vegetací. Utábořili 
se naproti nejúrodnější části údolí, jímž protékal po
tok. Amalechitští, kteří užívali potok, studny a stro
mořadí palem, se připravovali, že na Izraelce zaú
točí (2 Moj 17,8). Izraelci proto nemohli sestoupit 
k vodě, ale museli se spokojit s tábořením v suché 
části údolí, kde nebyla voda.
1. Proti komu se ve skutečnosti Izraelci vzbouřili? 
Co odhalují jejich slova? 2 Moj 17,2.7

Toužebný pohled na nedalekou vodu, ke které se 
nemohli dostat, vyprovokoval zuřivou vzpouru Izrael
ců. Znovu vyjádřil lítost nad odchodem z Egypta. 
Pak obvinili Mojžíše, že záměrně zosnoval jejich zá
hubu. Spor se vyhrotil natolik, že se Mojžíš ocitl v ne
bezpečí smrti.

„V žízni lid pokoušel Boha, když říkal: „Je s námi 
Hospodin, anebo není? Pokud je s námi, proč nám 
nedá vodu stejně jako chléb?“ Nevěra, kterou pro
jevili, byla zločinem.“ (PP.215)
2. Cím se můžeme dopustit podobného hříchu my?



obdařil. Nemáme však jednat nezávisle, ale podle jeho 
vůle.
4. Jak nám apoštol Pavel pomáhá porozumět způ
sobu, jakým Bůh naplňoval potřeby Izraele a plnil 
jejich přání? Jak to vztahuje na křesťanův život? 
1 Kor 10,1—4.6.11—12

„Byl to Kristus, který svým mocným slovem při
vedl Izraeli osvěžující pramen.... On byl zdrojem 
všech časných i duchovních požehnání.

Skála, z níž po úderu vytéká voda, je symbolem 
Krista a tento symbol nás učí nejvzácnějším duchov
ním pravdám (Iz 53,4—6; Žid 9,28).“ (PP.305)
5. Poskytl Bůh dostatek vody pro potřeby dvou mi
liónů lidí a jejich dobytka? 2 18,15—16 (105,41)

17. kapitola 2. knihy Mojžíšovy naznačuje, že Moj
žíš šel se staršími ke skále, kterou vybral Búh. V pří
tomnosti starších udeřil Mojžíš do skály a voda, která 
vytryskla, tekla údolím, kde ji lidé využívali (2 Moj 
17,5—6).

Kdykoliv se pak na své cestě dostali do míst, kde 
nebyla voda, Búh jim z okolních skal přivedl vodu.

Búh dodnes poskytuje dostatek vody miliardám li
dí. I takzvané „přírodní zdroje“ jsou výsledkem Bo
ží udržující moci. Každý den je svědectvím o této 
moci a lásce Otce, který pečuje o celý svět (Mat 5,45; 
Sk 17,24.28).
Zkouška a reptání v Kádes (4 Moj 20,1—3)

Po téměř 40 letech putování po poušti přišly děti 
Izraelců, kteří zemřeli na poušti, k hranicím zaslí
bené země. Po celou dobu je Búh předivné sytil a 
vedl. Naučili se mladí lidé trpělivosti a důvěře, kte
rou postrádali jejich otcové?
G. Znovu neměli vodu. Jaká obvinění vznesli Izrael
ci vůči Mojžíšovi i vůči Bohu? 4 Moj 20,2—5

Děti používaly slova a obvinění svých rodičů. Ani 
oni nedokázali odolat ve chvílích nesnází pokušení. 
7. Čemu se můžeme naučit ze vzpurného postoje Iz
raelců o lidské náchylnosti k pochybnostem a pod
lehnutí v pokušení? 1 Kor 10,12 (Rím 7,18; Žid 3,12. 
17—19)
36



37

Bůh nám dává stejné zjevné důkazy o své lásce, 
jaké poskytoval Izraelcům. Jak často ho však zarmu
cujeme nevěrou a pochybnostmi! Ke každé výstraze 
připojuje apoštol ujištění, že když zůstaneme spojeni 
s naším Veleknězem, nepodlehneme ani v nejtěžším 
pokušení.
8. Jak se liší Boží řešení druhé vzpoury od prvního 
řešení před 40 léty? Jaký význam měla tato změna? 
Porovnej 4 Moj 20,8 a 2 Moj 17.5—6

Symbolika je jasná. Do skály, která symbolizova
la Krista, měl Mojžíš uhodit pouze jednou. Svou smrtí 
na kříži nám Kristus zajistil spasení. Stačilo, aby 
zemřel jednou. Není potřebné ho křižovat znovu a 
znovu (Žid 10,10.12.14).
9. Jakým přirovnáním objasnil Kristus tuto velkou 
pravdu svým současníkům? Při které zvláštní pří
ležitosti to udělal? Jan 7,37—38

Svátky stánků patřily k nejdůležitějším ze všech 
židovských svátků. Připomínaly lidu, že jejich před
kové putovali 40 let pouští do Kanaánu. Obyčej vy
žadoval. aby po osm dnů během těchto svátků Izraelci 
bydleli v příbytcích zhotovených z větví a palmo
vých výhonků na střechách či na ulicích. Ve dne 
nesměly větve bránit žáru slunce a v noci svitu hvězd.

Lidé s větvemi přišli k chrámu a nad oltářem zho
tovili jakousi střechu. Pak kněz vzal zlatou naběrač
ku a šel k rybníku Siloe pro vodu. Když se vracel, 
lidé hlasitě přednášeli text Izaiáše 12,3; „S veselím 
budete čerpat vodu z pramenů spásy.“ Právě v této 
chvíli zvolal Ježíš: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke 
mně a pije!“
10. Jak zdůrazni! Ježíš ženě ze Samaří, že voda, kte
rou on nabízí, má nekonečně vyšší hodnotu? Jan 
4,13—14

„Ježíš neřekl. že žíznivému bude stačit pouze je
den doušek vody života. Kdo okusí Kristovu lásku, 
bude stále žádat víc a nezatouží už po ničem jiném. 
Bohatství, pocty a radosti světa ho už nebudou vábit. 
Jeho srdce bude stále volat: Jen tebe víc.“ (TV,121)
11. Kterým výrokem nabízí Kristus tuto vodu i nám? 
Zjev 22,17 (Iz 55,1)
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ZÁKON A LASKA NA SINAJI
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Zákadní verš: 1 Petr 2,9
Dnešní úkol nám přiblíží majestátné zjevení v ohni 

na Sinaji, kdy Búh potvrdil, že si lid izraelský vy
volil za svůj zvláštní lid (2 Moj 19,5). a přitom, vydal 
svůj zákon. Během těchto posvátných okamžiků však

12. Jaké zaslíbení se vztahuje na ty, kdo vírou v Je
žíše Krista vstoupí do Božího království? Zjev 7,14 
—17
*13. Co říká Písmo o údělu těch, kteří Beránka při
jali a těch, kteří ho zavrhli? Zjev 21,6 (Zjev 16,4.6

Věrní budou mít přístup k pramenu živé vody, 
zatímco bezbožní budou pít nápoj Božího hněvu.
14. Jaké následky mělo pro Mojžíše, že neuposlechl 
Boží pokyn ohledně vyvedení vody zc skály? 4 Moj 
20,12

Tímto projevem nevěry porušil Mojžíš a Aron sym
boliku Kristova díla. Může se nám snad zdát, že tato 
chyba věrného Mojžíše byla vlastně maličkostí. Kdy
by ji však Bůh nechal bez povšimnutí, vyústila by 
ve vzpouru. Mojžíš vzbudil v lidech dojem, že on 
sám vyvedl vodu ze skály. Lidé vzhlíželi k Mojžíšovi, a 
ne k Bohu. Proto' nemohl Mojžíš splnit svůj úkol 
a uvést lid do Kanaánu. Tímto pokáráním Bůh zdů
raznil. jak důslednou poslušnost vyžaduje.
Souhrn a naučení

Duchovní Izrael má dnes přístup ke stálému zdro
ji „vody života“. Kristus 
bízí všem zdarma a v hojnosti vodu, která trvale 
dokáže uhasit každou duchovní žízeň.

Když v mém životě nastanou podobné chvíle, ne
jednám právě tak jako Izraelci? Je má žízeň po 
duchovních věcech stejně intenzívní jako tělesná ží
zeň? Stal jsem se pramenem „živé vody“ pro jiné? 
Co chci s Boží pomocí pro to v příštím týdnu udě
lat?
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národ klesl do modloslužby. Izraelci si pod horou 
udělali svého boha — zlaté tele. Příběh vrcholí tím. 
jak Mojžíš pro usmíření v úžasné lásce nabídl, aby 
Bůh raději zahubil jeho než hříšný lid.

Události popisované v dnešním úkolu zobrazují náš 
život. Bůh si vyvolil každého z nás. abychom se 
stali jeho „zvláštním lidem“. Očekává od nás vděčnou 
poslušnost. My ochotně slibujeme věrnost, záhy však 
zjišťujeme, že hřešíme. Náš prostředník. Ježíš Kris
tus. se však obětoval, aby nesl naše hříchy, a tím 
obnovil námi porušenou smlouvu s Bohem. Bůh rád 
„posbírá kousíčky rozbitého zákona“ a znovu jej píše 
— do naších srdcí.
Uzavření smlouvy (2 Moj 19.1—20,21)
1. Proč si Bůh vyvolil izraelský národ za svůj zvlášt
ní lid? 5 Moj 7,6—8 (1 Moj 12.1—3)

Verše 5 a 6 v 19. kapitole 2. knihy Mojžíšovy jsou 
nazývány středem, hlavním tématem pěti Mojžíšových 
knih. Slova „zvláštní vlastnictví“ označují něco o- 
sobního. vzácného a jsou protikladem obecného, spo
lečného. čeho si obvykle nevážíme. Tato výpověď 
Izraele zavazovala a určovala jeho možný budoucí 
rozvoj.

Bůh si nevyvolil Izraelce pro jejich lidské kva
lity. udělal to na základě svého svrchovaného roz
hodnutí jako projev své milosti. Bez ohledu na jejich 
zásluhy se rozhodl, že na nich splní svá zaslíbení 
daná Abrahamovi.
2. Co nám vyvolení Izraele napovídá o Božím po
stoji vůči ostatním národům? Zavrhl snad Bůh vol
bou Izraele ostatní národy? Zasloužily si ostatní 
národy méně Boží milosti než stále klesající Izrael? 
Iz 2,2—6

Bůh si přál být Bohem a Spasitelem všech náro
dů. Izraelci dostali za úkol, aby všem okolním ná
rodům přinášeli pravdu o Boží lásce. Izrael však ha
nebně zklamal. Kolik je asi ztracených lidí, za které 
nese Izrael zodpovědnost?
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Postavení těch, které si Bůh vyvolil, není závislé
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3. Jaké zaslíbení — podobné tomu, které Bůh dal 
Izraeli —- platí i pro novozákonní křesťany? 1 Petr 
2,9—10
4. Bůh vyvolil izraelský národ z pouhé milosti. Za 
jakých okolností mohl tento vztah trvat? 2 Moj 19,

na zákonickém postoji a nehroutí se každým skutkem 
neposlušnosti. Je to vztah založený na lásce. Na
ším životem máme potvrdit, že tento vztah je oprav
dový.

Životem dokazujeme, zda v nás přebývá Boží mi
lost. Naši povahu nezjevují příležitostné dobré činy 
a nahodilé omyly, ale směr běžných slov a Činů.
Ujištění o poslušnosti (2 Moj 19,7—8)
5. Co slíbili Izraelci Bohu? Proč později svůj slib 
nedodrželi? 2 Moj 19,7—8

Příklad Izraelců u Sinaje, stejně jako Petra u sou
du s Ježíšem, ukazuje, že samotné sliby nestačí. 
Když nastává boj s hříchem, sebedůvěra nepomáhá. 
Pokud nebudeme čerpat sílu od Ježíše Krista, ne
dodržíme ani to, co jsme Bohu slíbili (Fil 4,13; Jan 
15,5). •
6. Jak se měl lid připravit na chvíli, kdy Hospodin 
sestoupil na boru Sinaj? Co bylo zakázáno? 2 Moj 
19,10.15

„Bůh hodlal vyhlásit svůj zákon za velkolepých 
zvláštních okolností, aby tím projevil jeho vznešený 
ráz. Lidé si měli uvědomit a zapamatovat, že na 
všechno, co souvisí se službou Boží, je nutno po
hlížet s největší úctou.“ (PP.219)
(1) Mojžíš dostal pokyn, aby „posvětil" lid. To ne

pochybně znamenalo rituální očišťování, mnohem 
důležitější však bylo opravdové očištění od hříchů 
skrze modlitbu, půst a vyznání.

(2) Lidé museli být čistí, proto se myli a vyprali své 
oděvy.

(3) Neměli se dotýkat hory, na které se zjevil sám 
Bůh.



7. Věříme, že Bůh má stejný zájem, abychom se při
pravili na setkání s ním — právě tak jako tenkrát, 
když se měl zjevit Izraelcům? Tit 2,12—14
Boží zjevení (2 Moj 19,16—25)
8. Co viděli lidé ve chvíli, kdy se Bůh zjevil na Si
naji? 5 Moj 4,11—15 (2 Moj 19,18—20)

Za nadpřirozeného hřmění sestoupil Bůh na horu 
Sinaj před užaslými zraky Izraelců. Zástupy andě
lů, které ho doprovázely se jevily jako ohnivá zá
ře. V těchto velkolepých a působivých chvílích za
zněl Boží majestátný hlas. Bůh projevil svou slávu 
z hustého oblaku. Země se chvěla a místo setkání 
bylo zahaleno dýmem. V tichu, které nastalo, oslo
vil Mojžíš Boha a on mu odpověděl.
9. Jak reagovali lidé na Boží působivé zjevení na 
Sinaji? 5 Moj 5,24—27
Vydání Desatera (2 Moj 20,1—21)
10. Jak dlouho již byly známy principy Božího zá
kona? Bylo Desatero něčím úplně novým? ftím 5, 
18—19 (1 Jan 3.4)

Zásady včleněné do Desatera existovaly po celou 
věčnost. Boží zákon je zvlášť významný proto, že je 
vyjádřením Božího charakteru.
11. Jaký význam mají slova, jež jsou úvodem celé
ho Desatera? 2 Moj 20,1—2

Zákon musel existovat a platit již před hříchem, 
protože jinak by nemohl vzniknout hřích. Zákon de
finuje hřích. Desatero vydané na Sinaji bylo pouze 
vyjádřením velkých zásad, které platily od věčnosti. 
V oblasti zachování zákona se dotýkáme dvou zá
kladních pravd: (1) spaseni nejsme zachováváním 
zákona, ale Boží milostí a (2) ti, kteří jsou spaseni, 
přijímají Boží zákon a z Boží milosti se jím řídí.
12. Která božská osoba vydala zákon na Sinaji? Jak 
nám to pomáhá pochopit určitou oblast Ježíšovy 
pozemské služby? 1 Koř 10,1—4 (Mat 5,17.18; Iz 42, 
21)

Máme jen dvě zprávy o tom. že Kristus něco psal. 
Poprvé napsal na kamenné desky svůj zákon. To
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rozhodnutím lásku
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tředstavovat pravého 
ron vyhlásil „Hospo-

a zákonem? Rím

proto, aby znázornil jeho důležitost a trvání. Podru
hé psal do písku záznam o hříších lidí. Psal je do 
písku, aby ukázal, že je možné je odpustit a že je 
ochoten to učinit.
13. Jaký vztah je mezi Kristem 
22,35—40
14. Co je základem Božího zákona? Mat 22,35—40 
Porušení smlouvy (2 Moj 32,1—29)
15. Co udělali Izraelci v Mojžíšově nepřítomnosti? 
Jak se ■ Aronem snažili zamaskovat své hříšné jed
nání? 2 Moj 32,1—5

Lidé Arona přinutili k tomu, aby udělal zlaté te
le. protože z Egypta znali uctívání božstva — býka 
Apise. Zlaté tele však mělo p 
Boha, a ne pohanské božstvo. Ai 
dinovu slavnost“. Izraelci tak chtěli skloubit uctí
vání model se službou Bohu. S tímto problémem zá
pasili i v budoucnosti.
16. Co řekl Bůh Mojžíšovi o lidu izraelském? 2 Moj 
32,7—10

Bůh nazval Izraele lidem „tvým, který jsi vyvedl 
z Egypta“. Zdálo se. jakoby se Bůh chtěl lidu zří
ci. Mojžíš to však odmítl uznat. Ve své odpovědi 
nazval Izraele „lid tvůj, který jsi vyvedl ze země 
Egyptské“ (v.ll). Trval na tom. aby Izrael zůstal 
Božím lidem navzdory svým proviněním.
17. Co udělal Mojžíš, aby ukázal na tragické dů
sledky hříchu? 2 Moj 32,19

Rozbité desky zákona znázorňují, jak hřích rozbíjí 
vztah lásky mezi Bohem a člověkem. Hřích se ne
dotýká pouze zákona, dotýká se samotného Boha.

Zjevné odpadnutí nemohlo zůstat nepotrestáno. Na 
výzvu Mojžíše se celé pokolení Lévi postavilo na Boží 
stranu. Všichni hříšníci, kteří litovali svého chyb
ného kroku, mohli být zachráněni. Avšak všichni za
tvrzelí a odbojní museli být odstraněni stejně jako 
zhoubný nádor v těle.
18. Jak znázornil Mojžíš svým
Pána Ježíše? 2 Moj 32,31—32
19. Jakým způsobem Bůh ujistil Mojžíše 1 lid, že



9. úkol — 3. března 1990

POUČENI ZE SVATYNĚ
Zákadní verš: Jan 1,14

Búh dal Mojžíšovi návod ke stavbě svatyně a je
jího zařízení. V 2. Mojžíšově 25—31 nacházíme po
pis svatyně a v 35—38. kapitole je popsána její stav
ba. Uvedené kapitoly nám svatyni přibližují poměrně 
přesně, vynechávají pouze nepodstatné detaily Sva
tyně a služba v ní poskytovala poučení o mnoha 
důležitých pravdách současníkům, ale stala se i vý
znamným obrazem pro naše dny (Žid 9,9—11).

Samostatná svatyně se sestávala z rozebíratelné 
stavby o rozměrech asi 15krát 5 metrů. Byl to vlastně 
stan s dřevěnými stěnami a koženou střechou, je
hož dvě místnosti byly odděleny těžkým závěsem (2 
Moj 26,33). Menší oddělení bylo nazýváno svatyně 
svátých, bylo to nejsvětější místo a byla zde ulo
žena truhla smlouvy. Předchozí větší část — zvaná 
svatyně — byla vybavena svícnem, stolem pro chle
by předložení a kadidlovým oltářem. Svatyně stála 
na nádvoří velkém asi 50krát 25 metrů, vytvořeném
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s nimi obnovil smlouvu, kterou porušili? 2 Moj 34, 
1.27 (Jer 31,31—33)
Souhrn a naučení

Studovaný oddíl nám přibližuje naši vlastní život
ní situaci. Přestože jsme byli povoláni ke světlu, hře
šíme a porušujeme smlouvu s Bohem. Zasluhujeme 
smrt. Ale kdo svého hříchu lituje, tomu se stává 
Kristus prostředníkem, který zemřel, aby on mohl 
znovu získat život. Když přijmeme Kristovu smírčí 
službu. Bůh se k nám navrátí a píše svůj zákon 
do našich srdcí.

Dívám se na Boží zákon jako na omezení, anebo 
jako na projev Božího milosrdenství? Dokáži proje
vovat druhým stejně nezištnou a obětavou lásku ja
ko Mojžíš? Plním svou poslušností smlouvu, kterou 
se mnou uzavřel Pán Ježíš?



Izaiáš tuto skutečnost?a
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z kůlů, na kterých visely závěsy. Na nádvoří před 
svatyní stál oltář pro ohnivé oběti a umyvadlo, ve 
kterém se umývali kněží před vstupem do svatyně. 
Návod pro stavbu svatostánku (2 Moj 25—31)
1. Jak zdůvodnil Bůh potřebu vystavět svatostánek? 
2 Moj 25,8
2. Jak chápal Šalomoun
1 Král 8,27; Iz 57,15

Bůh si přál, aby svatyně a bohoslužby duchovně 
připravily věřící, aby mohl přebývat v jejich srdcích. 
Bůh chtěl přebývat nejen mezi nimi, ale i v nich. 
Někteří lidé to pochopili a dokonce prožívali, ale 
celý Izrael nikdy nepochopil duchovní smysl sva
tyně. Jejich služba se stala souborem pouhých „me
chanických úkonů“ (Jan 1,14). Bůh chtěl se svým 
lidem „přebývat“ už dávno, vždyť svatyně ukazova
la právě na Krista (TV.ll—12.)
3. Co řekl apoštol Jan o chrámu v novém Jeruza
lémě? Zj 21,3.22

Vlastní cíl svatyně — umožnit Bohu, aby přebý
val v srdcích svého lidu — bude uskutečněn ve své 
plnosti, až bude hřích v celém vesmíru zlikvidován. 
Pak zase bude Bůh žít v osobním viditelném spo
lečenství se svými věrnými.

Bůh poskytl Mojžíšovi detailní instrukce ohledně 
každé části svatyně, aby se stala trvalým názorným 
vyučováním pravd evangelia. Ukazovala především 
na Beránka, který svou smrtí připravil ukončení dě
jin hříchu.
Svatostánek byl postaven podle předlohy (2 Moj 35 
—39)
4. Co autor dopisu Židům vyvozuje ze skutečnosti, 
že Bůh dal Mojžíšovi pokyny, aby svatostánek po
stavil podle předlohy, kterou viděl? Žid 8,1—5 (9,24)

Kopie předpokládá originál. Pozemský svatostánek 
byl kopií nebeského — „pravého svatostánku“ (Žid 
8,2). Jan viděl ve vidění tento originál. Naše stu
dium je založeno na originále, avšak zákon poznávání 
nás vede od známého (pozemského) k méně známé-



mu (nebeskému). Kdybychom Vrhilt 'zamnH MV«lohl4- 
nek použili jako míru nn nvlwiký HVMhthlňualť, došli 
bychom jistě k chybným uzávěrům, v itubacdch «- 
xistuje svatostánek, to všnk neziuímniiá, >h do yjSc^b 
detailů odpovídá pozemskému, OboC mi /áMHluém ol
táři například znázorňovala smrt Pána JmZÍEzí. On 
však byl ukřižován, nebyl usmrcen nožem a opálen 
na oltáři jako oběť ve svatostánku.
Obětní oltář
5. K čemu sloužil oltář zápalů a na co poukazoval?
2 Moj 27,1—8

Oltář zápalů byl zhotoven z prken obložených bron
zovými pláty. Byl dutý, shora přikrytý mříží. Pou
kazoval na zástupnou smrt Božího Beránka, která 
byla přinesena na Golgotě.
6. Co představovaly rozličné druhy občtí, které by
ly přinášeny na oltáři? Žid 9,22—26

Krev představovala život. Ústřední myšlenkou všech 
typů byla smrt Božího Beránka. Každá oběť na ol
táři měla lidem připomenout, že hřích znamená od
dělení a smrt. Odplata za hřích je věčné zahynutí 
(Rím 6.23). To byla smrt, kterou zakusil Kristus na 
kříži.

Krev žádného zvířete nemohla ovšem očistit hříš
níka od mravního znečistění. Právně nebyl a nemohl 
být žádný hříšník ospravedlněn až do Kristovy smrti. 
Bůh však ve své shovívavosti „promíjel“ lidem od 
Adama až do Krista hříchy, i když ještě nebyla při
nesena pravá oběť (Rím 3,24—26).
7. Které hlavní oběti byly přinášeny na oltáři zá
palů? 2 Moj 29,38—42

Ranní a večerní oběti byly veřejnými obětmi vše
ho lidu. Byl vždy obětován beránek. Důležitým prv
kem této oběti byla skutečnost, že byla vlastně při
nášena trvale, protože oheň na oltáři nesměl nikdy 
vyhasnout. Proto se nazývala „denní“ nebo „trvalá“ 
oběť. Symbolizovala skutečnost, že se lidé vždycky 
mohou odvolat a přijímat zásluhy Kristovy oběti. 
Izraelec mohl stejně jako každý z nás kdykoliv ve 
dne nebo v noci ve víře vztáhnout tuto oběť na sebe.
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S. Jaký vztah měly izraelské oběti k oběti Kristově? 
^icl 4,16 (Jan 1,7)

Mají snad individuální starozákonní oběti nějakou 
.o to dobu v životě křesťana? Co o tom píše apoštol 
X»avel? Rím 12,1—2
XJ my vadlo (2 Moj 30,17—21; 38,8)
JLO. K čemu sloužilo umyvadlo a Jaký následoval 
<rest za Jeho zneužití? 2 Moj 30, 17—21

Kněží museli úzkostlivě dbát na čistotu těla 1 du
cha, protože vstupem do svatyně znázorňovali po
svátný úkol našeho Velekněze. Tato skutečnost byla 
natolik závažná, že její zanedbání bylo potrestáno 
smrtí. Obmývání kněží v umyvadle znázorňovalo Kris
ta, který jako „živá voda4' obmývá svou krví naše 
hříchy Sk 22,16; 1 Kor 6,11: Zj 7,14).
11. Který obřad představoval umývání? Jan 3,5 (13,5)

Obřadem křtu vyznáváme, že jsme své hříchy ne
chali obmýt od Ježíše Krista. Umývání nohou při 
večeři Páně nám připomíná, že obmytí od hříchů 
potřebujeme znovu na každý den.
Svícen (2 Moj 25.31—40)

Zlatý sedmiramenný svícen byl jediným zdrojem 
světla v prvním oddělení svatostánku.
12. Co představoval svícen, který viděl Jan v nebes
ké svatyni? Zjev 1.20 (4,5)
13. Jaký vztah zaujal Jan Křtitel ke zdroji duchov
ního světla? Jan 1,4—9
14. Kdo a Jak nám zprostředkovává pravé světlo — 
Ježíše Krista? Zjev 4,5 (Jan 16.7)
Stůl s chleby předložení (2 Moj 25,30)

Tento stůl ze dřeva, obložený zlatém, stál na se
verní straně svatyně. Na něm bylo dvanáct chlebů, 
po šesti ve dvou řadách.
15. Jaké pokyny dal Bůh ohledně chleba a jeho pou
žití? 3 Moj 24,1—9

Každou sobotu byly na stůl položeny nové chle
by. protože staré kněží snědli. Termín „chléb před
ložení“ znamená doslova „chléb přítomnosti“. Jejich 
počet odpovídá 12 pokolením Izraele. Chléb Izraelcům



připomínal jejich trvalou závislost na Bohu i v oblas
ti tělesné. Ve svém vyšším významu poukázal na 
Krista jako na „Chléb života“.
Oltář na kadidlo (2 Moj 30.1—10)

Dřevěný, zlatém obložený oltář stál u opony, za 
kterou byla svatyně svátých. Každé ráno a večer se 
na něm pálila zvláštní směs vonných látek.
16. Jaký význam měl kadidlový oltář, který viděl Jan 
v nebeské svatyni? Zj 8,2—4

Duch svátý představuje Otci naše nedokonalé pros
by spojené s Kristovou spravedlností. Janovi se je
vily jako dým vonné oběti kadidla, který vystupuje 
ke trůnu Nejvyššího.
Truhla smlouvy (2 Moj 25,10—22)

Truhla smlouvy, jediný předmět nejsvětějšího mís
ta, byla zhotovena ze dřeva obloženého zevnitř i zven
čí zlatém. Byla dlouhá téměř 120 centimetrů, široká 
a vysoká 60 cm. Víko bylo zhotoveno jako zlatý ma
sív a nazývalo se „slitovnice“. Na jeho obou stranách 
stáli dva zlatí cherubíni. Truhla představovala Bo
ží trůn. Sláva Boží přítomnosti se zjevovala nad sli
tovnicí mezi cherubíny.
17. Které předměty byly v truhle smlouvy a Jaký 
měly vztah ke slitovnici? 2 Moj 40,20 (5 Moj 10.1—5)

Kořen slova, použitého k označení slitovnice, zna
mená „odpustit“. Truhla smlouvy a slitovnice tvo
řily vlastní jádro svatyně. Zákon, umístěný uvnitř 
truhly, potvrzoval skutečnost, že Boží království stojí 
na nezměnitelných principech spravedlnosti (Z 17.2). 
které respektuje dokonce i Boží milost. Zatímco zá
kon uvnitř truhly svědčil proti hříšným lidem, sli
tovnice ukazovala na řešení, při kterém budou na
plněny požadavky zákona, a přece hříšníci budou 
moci být zachráněni od smrti, odplaty za přestou
pení zákona.“ (1BC.637)

Předobraz svatyně vyústil plně v Ježíši Kristu. A- 
poštol Pavel zdůraznil, že Bůh poslal Pána Ježíše, 
aby se stal „smírnou obětí pro ty. kteří věří“ (Rím 
3,25). Řecké slovo, které zde použil, znamená slitov-
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10. úkol — 10. března 1990

Základní verš: Žid 4,11
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Búh chtěl uvést svůj lid do zaslíbené země něko
lik měsíců po vyjití z Egypta. K hoře Sinaj, kde po 
určitý čas přebýval, Izrael přišel „třetího měsíce“ (2 
Moj 19,1).

Všechna ponaučení, vydání zákona, stavba svatyně, 
vysvěcení kněží se protáhlo do „dvacátého dne. dru
hého měsíce, druhého roku“ (4 Moj 10,11). Pak se 
oblakový sloup zvedl na znamení, že zastávka na Si
naji skončila. Za jedenáct dnů pak národ došel k jižní 
hranici Kanaánu.

V r. 1883 E. G. Whiteová napsala: „Kdyby si ad-

SELHANÍ VÍRY NA HRANICÍCH 
KANAANU

nici — Ježíš je naší slitovnicí, která nás přikrývá 
před odplatou smrti za přestoupení zákona.
Souhrn a naučení

Bůh předal Izraelcům evangelium v podobě svaty
ně. Všechny její služby poukazovaly na Ježíše Krista. 
Ve světlejších okamžicích svých dějin tomu tak Izrael
ci rozuměli, častěji však tíhli k pouhému mechanic
kému vykonávání předepsaných činů. Slova Miche- 
áše, která jsou pravdivá i dnes, byla velmi přiléhavá 
právě v době starozákonního Izraele: „Cožpak má 
Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících 
potoků oleje? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dob
ré. a co od tebe Hospodin žádá: jen to. abys za
chovával právo, miloval milosrdenství a pokorně cho
dil se svým Bohem.“ (Mich 6.7—8)

Zúčastňuji se bohoslužeb a jejich obřadů pouze ze 
zvyku, mechanicky, anebo si uvědomuji jejich du
chovní význam? Stal se Ježíš Kristus skutečně stře
dem celého mého života? Jak mohu dnes využít u- 
čení o svatyni, abych lidem více přiblížil Krista?



mezi

a bolesti.“
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Na důkaz zpráv o 
dové nádherné ovoce.
Zprávy o průzkumu (4 Moj 13,26—33; 14,6—9)
3. Jaké zprávy přinesla většina? 4 Moj 13,31—33

Tito mužové podávali pouhou informaci o tom. co 
viděli. Popsali zemi jako úrodnou a bohatou. Hovo
řili pravdivě i o mocných obyvatelích země. V zá
věru svého líčení však projevili nedostatek víry, když 
navzdory důkazům o Božím vedení tvrdili, že oby
vatelé obrovité postavy Izraelce přemohou. Malomysl
nost je nakažlivá, zavírá oči před skutečností a vidí 
více překážek, než kolik jich opravdu je (viz PP. 
286).
4. Jak podobná bude situace před příchodem Ježíše 
Krista? 2 Petr 3,3—4
5. Proč Jozue a Kálet přinesli optimistickou zprávu?
4 Moj 14,8—9

ventisté po velkém zklamání v r. 1844 zachovali ne
ochvějnou víru a šli vpřed v důvěře v Boží prozře
telnost. uviděli by Boží spasení, Bůh by mocně 
požehnal jejich úsilí, dílo mohlo být dokončeno a 
Kristus mohl přijít a odměnit svůj lid. Božím zá
měrem nebylo takto odložit Kristův návrat. Po čty
řicet let bránila nevěra, reptání a vzpoura starému 
Izraeli ve vstupu do Kanaánu. Tytéž hříchy odda
lují vstup dnešního Izraele do nebeského Kanaánu. 
V žádném případě neselhaly Boží sliby. Je to nevěra, 
přizpůsobení se světu nesvaté jednání a boje 
Božími vyznavači, které nás už tolik let — až podnes 
drží na zemi plné hříchů a bolesti.“ (SM.68—69)
Průzkum země (4 Moj 13.1—25)
1. Za jakým účelem šli vyslaní mužové od Kanaá
nu? 4 Moj 13,1—3.17—20

Dvanáct předáků Izraele ušlo na nebezpečné prů
zkumné cestě Kanaánem během 40 dnů přes 500 ki
lometrů. Prošli zemi od jihu až k Libanonským 
vrchům a k Damašku. Všímali si krajiny, lidí, o- 
pevnění i cest, aby mohli Izraelci tuto zemi převzít.
2. Co tito mužové našli a zjistili? 4 Moj 13,21—24 

úrodnosti země přinesli zvě-
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Povšimni si naprostého protikladu ve verších 30 
a 31. Jedni si ve víre podrželi odvahu, druzí pro ne
věru šířili malomyslnost. V církvi můžeme dodnes 
pozorovat oba postoje. Vždycky se najdou lidé, kte
ří budou druhým brát odvahu a ohrožovat jejich 
víru poukazováním na těžkosti v budoucnosti. Na 
druhé straně však zde vždy budou lidé, kteří ne
jen říkají, ale i prožívají slova: „Hospodin je s ná
mi, nebojme se.“ (4 Moj 14.9)
6. Jak Izaiáš, v jiné podobě a za jiných okolností, 
ukázal na naši odpovědnost zvěstovat povzbudivé 
poselství? Izai 35,3—4

„Žijeme v závěrečných dnech. Konec se blíží. Rych
le se naplňují znamení Kristova návratu. Ceká nás 
bouřlivá doba, nevyřkněme proto ani jedno slovo ne
věry či zmalomyslnění.“ (9T,167)
Osudové rozhodnutí Izraele (4 Moj 14,1—5.10—45)
7. Jak se projevila vzpoura Izraelců? 4 Moj 14,1—4.10
8. Co bylo vlastní příčinou selhání Izraele? Žid 3,19

Izraelci při pohledu na těžkosti ztratili víru v Bo
ha. který je zázračně vyvedl z Egypta, chránil, pe
čoval o ně a dal jim zaslíbení, že je uvede do Ka- 
naánu. To všechno vymazala nevěra z jejich myslí 
i srdcí.

Na kterou stranu by ses postavil ty. kdyby ses dnes 
musel rozhodovat v podobné situaci? Co nám mů
že dodat odvahu a sílu pro budoucnost?
9. Proč Bůh odmítl uvést Izraele do Kanaánu, když 
jim odpustil jejich nevěru? 4 Moj 14,11—14.20—24

Mojžíš se znovu zastal vzpurného lidu. Připomněl 
Bohu, že kdyby zahubil Izrael, znevážil by před ostat
ními národy své jméno. Bůh lidu odpustil i toto velké 
provinění. Odpuštění však neznamená pozbavení důs
ledků hříchu. Izrael „nevstoupil pro nevěru“ (Žid 
3,19). Bůh nemohl vést vpřed lidi s malou vírou.

Hřích ve své podstatě znamená jít vlastní cestou, 
bez ohledu na Boží vůli. Život v hříchu je nesnad
ný, a proto velkou částí odplaty za hřích jsou prá
vě problémy života v hříchu. Izraelci si zvolili, aby 
„raději zemřeli na této poušti“ (v.2). Proto Bůh do-



víry.
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volil, aby všichni starší 20 let opravdu na této poušti 
zemřeli (4 Moj 14,28—34)
10. Jaké varování nám předkládá autor dopisu Ži
dům? Žid 3,7—4,11 (Ž 95.7—11)

Apoštol na základě tragické zkušenosti Izraele vy
zývá všechny křesťany k věrnosti.
11. Na koho poukazuje Jozue z Žid 4,8?
12. Co znamená slovo „odpočinek“ v Žid 4,1.8—9?

Řecký text v 9. verši používá pro „odpočinek“, 
o kterém se hovoří v celém oddíle, jiný pojem. Řec
ký termín pochází z výrazu označující sobotu. Správ
ný, a proto velkou částí odplaty za hřích jsou prá- 
sobotní odpočinek teprve před sebou.“ (CEP) Zde 
nacházíme spojení soboty s odpočinutím vykoupe
ných. To znamená, že sobota dostala nový význam, 
když Kristus po skončení výkupného díla na kříži 
v sobotu odpočinul (viz TV,542).
13. Jak souvisí „sobotní odpočinek“ z v. 9 s pojetím 
odpočinutí v pasáži Žid 3,7—4,11?

Sobota se stává znamením ospravedlnění z 
Proto Bůh řekl: „Nadto jsem jim dal své soboty, 
aby byly znamením mezi mnou a nimi, aby bylo 
známo, že já Hospodin jsem jejich posvětitel.“ (Ez 
20.12; 2 Moj 31,13)

Správné zachování Božího dne odpočinku není pro
středkem pro získání spasení, ale vyjádření skuteč
nosti. že jsme vstoupili do Božího odpočinku, že se 
spoléháme na milost Pána Ježíše, a ne už na vlastní 
úsilí stát se spravedlivými svými skutky.
14. Co nám říká Žid 3,14 o zjeveném odkladu návra
tu Pána Ježíše?

Napomenutí této knihy byla původně adresována 
věřícím Židům apoštolské církve. Tenkrát vládl vše
obecný názor, že Kristus brzy přijde. Ale uplynulo 
už více než 30 let a stále se neobjevovala znamení 
jeho návratu. Dlouhé čekání podrývalo důvěru něk
terých lidí, kterým bylo adresováno napomenutí, aby 
zůstali „pevní až do konce“. Pochopení Kristovy ve
lekněžské služby v nebi se má stát základem neo
chvějné víry každého křesťana. Určitý odklad mohl 
nastat, avšak předností každého věřícího bylo, že mohl



11. úkol — 17. března 1990

VZPOURA UPROSTŘED POUŠTĚ
Základní verš: 4 Moj 12,8

Izraelci, znechuceni událostmi, které se odehrály na 
hranicích Kanaánu, se vydali zpět do pouště. Ne
chtěli se s touto situací smířit. Byli však donuceni 
podrobit se jí jako trestu za svou nevěru. Za maskou 
zdánlivého klidu dřímala jejich nespokojenost, kte
ré pak stačil jen podnět k propuknutí další vzpoury. 
A ten záhy přišel. Mojžíšův příbuzný, Choré, chys
tal spiknutí proti vůdcům Izraele již dřív, než došlo 
ke konfrontaci na hranicích Kanaánu.

Chóre se stal obětí vlastní žárlivosti a pýchy. Ne
spokojenost se svým zařazením ho přivedla k tomu, 
že začal pomýšlet na vedoucí postavení, které zaují
mal Mojžíš. Aby ho dosáhl, připravil plán, k jehož
52

a může vstoupit do Božího „odpočinutí“ prostřednic
tvím víry už nyní.
15. Jak apoštol zdůrazňuje nutnost vstupu do Božího 
odpočinutí? Zid 3,13—15 (4,7)
16. Jak Izraelci reagovali na odplatu za svou nevěru? 
4 Moj 14,39—10

Satan se nezajímá o směr naší cesty, pokud jdeme 
vlastním směrem a nejdeme podle Boží vůle. Izrael 
utrpěl porážku, a proto se musel vrátit na poušt. aby 
započal smutnou čtyřicetiletou pouť. O kolik mohli 
být šťastnější, kdyby uposlechli Boží povzbudivé 
zprávy, které přinesli dva věrní zvědové.
Souhrn a naučení

Nevěra způsobila, že dnešní církev stejně jako Iz
rael jde pouští světa déle, než Bůh zamýšlel. Upo
slechněme výzvy apoštola: „Jestliže dnes uslyšíte jeho 
hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.“ (Žid 3,15) 
I dnes můžeme slyšet dvě zprávy. Kterou uposlech
neme? Kdyby celá Boží církev byla podobná mému 
duchovnímu stavu, mohl by Pán Ježíš už přijít, a- 
nebo by musel svůj návrat ještě odložit?



realizaci se rozhodl použít klamu. lichotky a pomlu
vy. Zneužil nespokojenost a touhu některých lidí po 
vedoucím postavení, a tak doutnající plamínek pro
měnil v plamen vzpoury.
Plánované spiknutí (4 Moj 16,1—3)
1. V jakém vztahu byl Chóre k Mojžíšovi? Jak to 
osvětluje nespokojenost Chóre s vedením Izraele? 4 
Moj 16,1—2 (2 Moj 6,16—21)

Chóre byl jako levita určen k tomu, aby se spolu 
s ostatními staral o záležitosti svatyně. Celá jeho rodi
na byla pověřena péčí o truhlu smlouvy a o nejsvětěj- 
ší příbytek. Avšak Chóre s dalšími 250 muži usiloval 
o kněžské postavení. Domníval se. že dosud nezaují
má postavení, jaké si zasluhuje, protože předákem 
jeho rodu byl jmenován Elizafan, ačkoliv jeho otec 
byl čtvrtým synem Kahata. zatímco otec Chóre byl 
jeho druhým synem (4 Moj 3,30; 16,10). Zdálo se mu, 
že Mojžíš s Aronem rozhodují podle své libovůle a 
zapomněl na to, že opatření bylo učiněno na přímý 
Boží pokyn. Opomenul také skutečnost, že ani Moj
žíš a jeho potomci nebyli zahrnuti do kněžského ro
du.
2. Jak se Chóre snažil zamaskovat své cíle a získat 
si podporu ostatních Izraelců pro útok proti vůd
cům Izraele? 4 Moj 16,3
3. Pod čím se může i dnes skrývat duchovní pýcha 
a nesvaté touhy? Mat 7,5; 15,7

„Totéž zlo, které vedlo k záhubě Chóre, stále pů
sobí. Pýcha a ctižádost jsou stále velmi rozšířeny 
a nečelí-li se jim, otevírají dveře k závisti a touze 
po nadvládě, duše se odcizuje Bohu a bezděky je vta
hována do řad satanových. Mnozí lidé, a dokonce 
i duchovní, uvažují jako Chóre a jeho druzi a touží 
po svém vyvýšení. Usilují o ně tak horlivě, že ve 
snaze získat účast a podporu lidu jsou ochotni pře
krucovat pravdu, nesprávně vykládat tvrzení slu
žebníků Hospodinových a dokonce je obviňovat z níz
kých a sobeckých pohnutek, jimiž jsou sami vedeni. 
A tak tvrdošíjně opakují lži přes všechny důkazy, 
že jde o lež, až konečně dospějí k přesvědčení, že
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mají pravdu. ... věří, že pracují pro dobrou věc, a 
tím dobře slouží Bohu.“ (PP.299))
4. Kteří další význační mužové sc podíleli na vzpou
ře a jaké pohnutky je k tomu vedly? 4 Moj 16,1—2; 
11—12

Spiknutí sledovalo dva cíle: (1) Chóre se svými 
společníky chtěl dosáhnout kněžštsví, a tím i du
chovních výsad vedení. (2) Dátan a Abiron usilovali 
o Mojžíšovo postavení civilního vůdce.
5. Která nedávná událost způsobila, že pokolení Lévi 
bylo pověřeno duchovním vedením Izraele? 2 Moj 
32,26—29

Když Izraelci pod horou Sinaj zhřešili, levité se věr
ně postavili na Boží stranu.

Tábor Izraelců byl uspořádán tak, že rod Chóre 
sídlil v těsné blízkosti ostatních levitů. Po nějakou 
dobu rostlo podhoubí spiknutí neviditelně. Chóre 
pouze v tajnosti rozšiřoval pochybnosti o Mojžíšovi 
a Aronovi. Josefus Flávius líčí Chóre jako zámožné
ho, výřečného a vlivného muže. Když cítil, že získal 
mezi lidmi dostatečnou podporu, odvážně vystoupil 
v čele svých stoupenců proti vůdcům.
Jednání sc spiklenci (4 Moj 16,4—19)
6. Jaké řešení navrhl Mojžíš, aby se ukázalo, zda 
Chóre a jeho společníci jsou schopni zastávat úlo
hu kněží? 4 Moj 16,5—7

Chóre a jeho následovníci nestáhli zpět svůj po
žadavek ani po Mojžíšově návrhu. Žárlivost je za
slepila natolik, že byli přesvědčeni o správnosti své
ho počínání. Domnívali se, že se v nich projevuje 
Boží horlivost. Od této doby již mnohokrát vystou
pili lidé uvnitř i mimo církev a útočili na Bohem 
povolané vedoucí a své kritické jednání ospravedl
ňovali horlivostí pro Boží věc (Jan 16,1—3). To však 
není omluvou pro toho, kdo opakováním hříchů vy
tlačil ze svého srdce Boží pravdu (2 Tes 2,9—12).
7. V jakém smyslu se o vzpouře Chóre zmiňuje Juda 
ve svém dopise novozákonním křesťanům? Juda 11 
2 Petr 2,10)

Žijeme ve světě, který často podrývá autoritu ve-
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doucích činitelů a připisuje jim nečestné pohnutky. 
Ani církev se neubránila tomuto vlivu. Měli bychom 
se bránit takovému postoji lidí, kteří zpochybňují 
dobré záměry vedoucích a odmítají uznat, že je k té
to práci určil Bůh (viz 5T,123).
8. Která nedávná zkušenost měla Chóre varovat před 
nerozumným spiknutím proti mužům, které pověřil 
Bůh? 4 Moj 12,1—10
9. Co nám Boží slovo doporučuje učinit v případě, 
kde se vedoucí dopustí chyb? Jak v takových pří
padech jednali Boží mužové? 1 Sam 26,8—9 (2 Sam 
12,1—7.13; Jan 21,15—17)
Smrt vzbouřenců (4 Moj 16,20—35)
10. Kam až ve své vzpouře došel Chóre a jeho spo
lečníci? 4 Moj 16,19—31

Ráno se shromáždilo 250 mužů v čele s Chóre 
u svatostánku. Ostatní, kteří se zde sešli, očekávali 
napjatě výsledek. Nebyl to Mojžíš, kdo svolával shro
máždění, aby se dívalo na potrestání viníků, ale byli 
to sami vzbouřenci, kteří ve své slepé pýše pozvali 
ostatní, aby spatřili jejich vítězství. V té chvíli však 
Mojžíš vyzval Izraelce, aby se od vzbouřenců oddě
lili, protože viníci měli být bezprostředně potrestáni. 
Mnozí však stáli dál zatvrzele před svými stany, ja
koby pohrdali i Božím varováním.
11. Jak lze chápat krutý trest nad vzbouřenci v sou
vislosti s textem 2 Petr 3,9? Jak Petr rozuměl spo
jení Božího milosrdenství se spravedlností? 2 Petr 
2,4—9

Ve svých důsledcích je spravedlnost milosrden
stvím. Když již není vyhnutí, Bůh se zármutkem do
volí, aby viníci pocítili důsledky svých hříchů.
12. Proč pohltila země pouze rodiny Choré, Dátana 
a Abirona, ale ostatní zahubil oheň? 4 Moj 16,32— 
33.35.

Bůh ve svém milosrdenství dal oněm 250 mužům 
ještě příležitost k pokání. Chóre je oklamal. Pohle
dem na potrestání vůdců vzpoury si mohli uvědo
mit svůj omyl a vyznat ho.



12. úkol — 24. března 1990
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BOŽI VÝCHOVA NA CESTĚ DO KANAANU
Základní verš: Žid 12,5,11

V knihách Exodus a Numeri je zaznamenáno pět

Spiknutí pokračuje dá! (4 Moj 16,36—50)
13. Jaké troufalé obvinění vnesli Izraelci příští den 
vůči Mojžíšovi a Aronovi? v. 41

Den předtím byli Izraelci svědky Božího soudu nad 
vzbouřenci, a přece i nadále považovali hříšné bu
řiče za “lid Hospodinův“ a Arona s Mojžíšem za 
jejich vrahy!

Častokrát vidíme lidi upřímně horlící pro čest Bo
žího jména, a přece je jejich mysl ovládnuta nepří
telem, takže jednají převráceně. Nepřítel pracuje do
dnes se stejnou horlivostí jako kdysi ve shromáždění 
Izraelců.
14. Který novozákonní příklad ilustruje podstatu hří
chu Izraelců? Mat 12,24—32

Každý den musíme naslouchat vždy znovu Boží
mu hlasu, aby se nám stával den ode dne srozumi
telnějším a známějším.
Potvrzení Aronovy odpovědnosti (4 Moj 17,1—13)
15. Jakým způsobem odstranil Bůh poslední pochyb
nosti, které se týkaly Arona? 4 Moj 17,1—5.8 
Souhrn a naučení

Spiknutí Chóre ukazuje na velké nebezpečí svodu. 
Zvláště v dnešní době, kdy lidé opovrhují autorita
mi, si potřebujeme uvědomit, že Bůh používá své 
služebníky, aby se stali nástroji k udržení jednoty 
Boží církve (1 Kor 12).

Jaký máš vztah k členům sborového společenství? 
Jak reaguješ, když má někdo odlišný názor? Dokážeš 
stát pevně na pozicích Boží pravdy, když někdo při
náší blud? Co děláš, když tě někdo neprávem obvi
ní? Umíš přijmout napomenutí, když si ho svým jed
náním zasloužíš?
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událostí, kdy Izraelci padli do hříchu a museli pro
žít také následky odpadnutí. Žel toto střídání po
slušnosti a neposlušnosti, pádů a vítězství, můžeme 
sledovat v celé pozdější historii izraelského lidu.

Bůh však každého pádu dovede využít k výchově 
svého lidu. Hříchy a jejich důsledky nás však činí 
neschopnými splnit Boží záměry v našem životě. Po
kud však přijmeme Boží trestání, kázeň a výchovu, 
může nás nebeský Mistr znovu zformovat a použít. 
Vždyť i kázeň a trestání jsou projevy Boží lásky. 
„Pán totiž kárá toho, koho má rád.“ (Žid 12,6) Do
kazuje to, že máme stále v jeho očích hodnotu, že 
nám věří a stále ještě pracuje na rozvoji naší po
vahy.

V každém z pěti příběhů můžeme pozorovat i ty, 
kteří padli tak hluboko, že už nebylo možné nic u- 
dělat pro jejich záchranu. Každý se musí rozhodnout 
sám, zda přijme Boží kázeň a přijde zpět k Bohu, 
anebo se ještě více zatvrdí.
Cizí oheň na oltáři (3 Moj 10,1—11)
1. Cím se provinili Nádab a Abiu? Co je přivedlo 
k hříchu? 3 Moj 10,1.9

Dva nej starší synové Arona šli vykonat svou po- 
svátou povinnost, i když byli mírně opilí. V tomto 
stavu neviděli důvod, proč by měli použít pouze o- 
heň, který před několika dny zažehl sám Bůh (3 Moj 
9,24). Nedbali přímého Božího pokynu a pro své ka- 
didelnice použili cizí oheň. Před několika dny byli 
spolu se svým otcem Aronem vysvěceni k posvát
nému úkolu, aby sloužili ve svatyni. Viděli, jak z ne
be sestoupil na oltář Boží oheň, a přece už při své 
první službě zanedbali Boží naučení.
2. Jak se staví Nový zákon k používání alkoholických 
nápojů? 1 Koř 10,31 (1 Koř 3,16—17; 6,19—20)

„V žádném případě neobstojí ani dnes argument, 
že na mírném požívání alkoholických nápojů není 
vlastně nic špatného, protože Bůh jejich používání 
kdysi dovolil. On totiž kdysi také toleroval otroctví 
a mnohoženství.“ (1BC,1OO3)
3. Jak výrazně varuje Nový zákon před opilstvím 
a odsuzuje ho? 1 Koř 6,9
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4. O čem poučil Bůh Ar on a po tragické smrti jeho 
synů? 3 Moj 10,6—7 Proč? v.3.10—11

Kdyby se Aron poddal svým pocitům, nepochybně 
by vyprovokoval mezi Izraelci další výbuch nespo
kojenosti a reptání vůči Bohu. To by pravděpodobně 
vedlo k smrti dalších lidí. Když jsou lidé trestáni 
za hříchy, neprojevujme jim náklonnost, která by 
je povzbuzovala v dalším odboji.
5. Jak máme na základě tohoto příběhu přistupovat 
k svátým věcem a službě pro Boha? 2 2,11

Měli bychom si více uvědomovat Boží svatost a ve
likost. Je pravda, že on k sobě zve i toho, „kdo je 
zdeptaný a poníženého ducha, ale Bůh přitom zůstá
vá „Vznešený a Vyvýšený“ (Iz 57,15).
Zahubeni nespokojenosti (4 Moj 11„4—35)
6. Co začalo Izraelcům vadit krátce po odchodu od 
Sinaje? Po čem zvlášť toužili a proč? 4 Moj 11,4—6. 
13 (2 Moj 12,38)

Podle původního Božího záměru lidé neměli jíst 
maso. Po vstupu hříchu na svět se však tato praxe 
rychle rozšířila. Bůh proto lidem dal určité konkrét
ní pokyny. I když zde nečteme (1 Moj 9,1—5) vý
běr druhů zvířat vhodných k jídlu, skutečnost, že něk
terá byla považována za nečistá a jiná za Čistá, 
výmluvně dokazuje, že lidé rozdíl znali. Později Bůh 
tuto záležitost svému lidu detailně objasnil (3 Moj 
11 kap.).
7. Satan od počátku sváděl lidi k hříchu také pro
střednictvím chutí. Co nám může pomoci při jejím 
ovládání? Existuje souvislost mezi chutí, stravou 
a zdravím? 1 Moj 3,1—7 (Dan 1,5—17; Mat 4,1—4)
8. Zrušil snad Pán Ježíš starozákonní rozdělení zví
řat na čistá a nečistá? Na co myslel Pán, když vyřkl 
slova zaznamenaná) v Markově evangeliu 7,15—23?
9. Jak doplatili Izraelci na nespokojenost 
vou, kterou jim dal Bůh? 4 Moj 11,18—20
Potrestání svévolných přestupníků (4 Moj 15,32—36)
10. Jaké rozdíly dělá Bůh mezi hříchy lidí podle 
4 Moj 15,27.30?
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11. Proč byl člověk, který porušil sobotu, tak tvrdě 
potrestán? 4 Moj 15,32—36

Tento muž z vlastního rozhodnutí porušil veřej
né sobotní přikázání, aby tím zlehčil Boha. Hněval 
se na Boha — který podle jeho názoru — je držel 
na poušti. Nebyl to nahodilý hřích, ani nedopatření 
nevědomého, ale předem promyšlený bojkot.
Ukamenování rouhače (3 Moj 24,10—16)
12. Co to vlastně znamenalo, že se jeden Izraelec „rou
hal Bohu“? 3 Moj 24,11.14—15

Rouhání je něco víc než nedopatřením zbytečně 
použít Boží jméno, jak to zakazuje třetí přikázání.

proklínal! Termín „rouhat se“ je 
v souvislosti s degradováním Bo- 
autority či povahy (Jak 2,7; Skut

Tento muž Boha 
v bibli používán 
žího jména, Boží 
6,11; Zj 13,6).
13. Co říká Jakub o nebezpečí, které může způsobit 
jazyk? Jak 2.2—10
Trest prostřednictvím hadů (4 Moj 21,4—9)
14. Co předcházelo jedovatým hadům? 4 Moj 21,5

Bůh během cesty pouští chránil Izraelce před je
dovatými hady. Nyní však pro reptání vzdálil svou 
ochrannou ruku. Měli si uvědomit, jaká by byla je
jich cesta bez Boží ochrany (5 Moj 8,15).
15. Co učinil Bůh pro záchranu uštknutých? Jakým 
předobrazem se melo toto opatření stát? 4 Moj 21,8—9 
(Jan 3,14—16)

Lidé dobře věděli, že samotný měděný had jim ne
pomohl. Byl to předobraz na Krista, kterého člověk 
vírou musí přijmout jako Spasitele, aby mohl být 
zachráněn.
16. Proč Bůh použil hada — symbol hříchu, aby před
stavoval Spasitele na kříži? 2 Kor 5,21

Každého z nás. podobně jako kdysi vzpurné Iz
raele, uštknul staiý hlad — satan. Každý z nás je 
proto odsouzen k smrti (Rím 5,12—19). Všichni jsme 
zhřešili, a proto musel Kristus zemřít na golgotském 
kříži. Každému z nás je však nabídnuto uzdravení a 
život. Jak je získáme? Pohledem, skutkem víry (Iz 
45,22).
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17. Co dělaly pozdější generace Izraelců, protože ne
pochopily lekci o spasitelné víře v budoucího Vyku
pitele? 2 Král 18,4

Varujme se představy, že si vlastními činy může
me zajistit spasení!
Souhrn a naučení

Zkušenosti Izraelců nás učí, že odpadnutí nakonec 
vždy vyústí v potrestání. Učí nás ale také, že pokání 
naopak vede k odpuštění a uzdravení. Když Izraelci 
litovali svých hříchů a vyznali je, byl Bůh vždy o- 
choten přijmout je zpět a zapomenout, jak hluboce 
klesli. Jediné, co se může trvale postavit mezi nás 
a Boha, je svévolný hřích, který odmítáme vyznat

Jak přijímám ve svém životě Boží kárání? Vzpí
rám se, anebo jsem rád, když mne k sobě Bůh při
tahuje? Bylo by možné, abych odpadl, a přitom zdán
livě nepřerušil svůj kontakt s církví?

POSLEDNÍ přípravy 
PRO VS TUP 

DO KANAÁNU
Základní verš: 1 Kor 10,11

Dnes budeme studovat to, čím se Izraelci zabývali 
těsně před vstupem do Kanaánu. 40 let na poušti 
vykonalo své. Izraelci nebyli zdaleka dokonalí, a pře
ce je Bůh naučil některým lekcím, které potřebo
vali prožít před vstupem do Kanaánu. Tentokrát na 
rozdíl od svých rodičů byli ochotni vejít.

Ani dnešní Boží lid není bez chyb a slabostí. Cím 
více se však přibližujeme k závěru, tím víc musí
me ve víře spoléhat na Kristovu spravedlnost. I my, 
dnešní Boží lid, musíme prožít vysvobození z otroctví 
hříchu a dovolit Pánu, aby nás zformoval v Kristo
vu církev „bez porušení a vrásky“. Naše poslední 
přípravy pro Kanaán se musí vyznačovat vírou a 
poslušností lásky.
60
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putování 
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Druhé sčítání (4 Moj 26,1—4)
1. Čeho si můžeme povšimnout při porovnání 
ním sčítáním lidu po vyjití z Egypta? 4 Moj 1,46; 
26,51

Počet dospělých zůstal po celou dobu 
takřka nezměněn. Jednotlivá pokolení však 
menala demografické změny. Pokolení Rubenovo, Si- 
meonovo, Gádovo, Efraimovo a Neftalímovo se zmen
šilo.
2. Jakou obdobu sčítání na hranicích Kanaánu na
cházíme ve Zjev 7,1—8? Srovnej Zjev 14,1—5

Počet osob z jednotlivých pokolení (12 000 z kaž
dého pokolení) naznačuje, že se zde jedná spíše 
o symboly než o doslovná čísla. Počet 144 000 tvoří 
zvláštní skupinu mezi vykoupenými — budou to zřej
mě lidé, kteří se za života dočkají návratu Pána. 
Budou se těšit zvláštním výsadám, protože prožili 
mimořádné zkušenosti, stanou na hoře Siónu s Kris
tem a budou následovat Beránka všude, kam půjde 
(14,1.4). (Viz VLB,461)
Jozue jako Mojžíšův nástupce (4 Moj 27,12—22)
3. Proč Bůh nedopřál Mojžíšovi, aby dokončil svůj 
úkol a uvedl lid do Kanaánu? 4 Moj 27,12—14 
Jakou prosbu vyslovil Mojžíš, když se dozvěděl, 
že musí zemřít ještě před překročením Jordánu? 4 
Moj 27,15—17

Mojžíš byl určitě hořce zklamán, a přece si nestě
žoval a nesnažil se Boží rozhodnutí změnit. Izraelci 
naopak reptali a bouřili se, když se situace nevyví
jela podle jejich představ. Tím, že Mojžíš přijal Boží 
rozhodnutí bez výčitek, projevil svou nesobeckou po
vahu a zájem o svůj lid.

Když nastala chvíle, aby Mojžíš vystoupil na horu, 
kde měl zemřít, obdržel vidění, které mu dalo na
hlédnout do budoucnosti. Viděl Kanaán — jaký mohl 
být, kdyby Izraelci žili podle Boží vůle. Viděl, jak 
Izraelci začali osídlovat zemi. Viděl také jejich ne
věru a budoucí zajetí. Spatřil narození a život Vy
kupitele, ale i jeho zavržení vyvoleným národem. Sle
doval Pána Ježíše z Getsemane na Golgotu. Stal se
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svědkem Kristova vzkříšení a triumfálního vstupu 
do nebes. Viděl dějiny křesťanské církve i slavný 
Kristův návrat. A viděl také, jak do nového Kanaá- 
nu — mnohem slavnějšího a krásnějšího než byl po
zemský — vstupuje Boží lid (viz PP.353—355).
4. Jaké předpoklady musel mít Jozue, aby se mohl 
stát Mojžíšovým nástupcem? 4 Moj 27,18 (2 Moj 24, 
13)
5. Jak reagoval izraelský národ na
5 Moj 34,8—9

Mojžíš obřadem vzkládání rukou předal Jozuovi 
autoritu k vykonávání nové odpovědnosti. Teď přiš
la chvíle, aby Izraelci učinili to, co od jejich otců 
žádal Jozue již před mnoha léty.
Nový důraz na izraelské svátky (4 Moj 28,16—29,40)

Dříve než Izraelci vstoupili do Kanaánu, museli 
si připomenout význam jednotlivých svátků, které 
budou slavit. Židovský církevní rok určoval šest svát
ků (3 Moj 23). Na jaře probíhala první trojice a na 
podzim pak druhá.

I. Velká noc (4 Moj 28,16—25)
6. Jak věrně symbolizoval rituál velikonoc události, 
které se odehrály při ukřižování Ježíše Krista? 3 Moj 
23,5—12 (Luk 23,46—24,6)

Svátky velikonoc představovaly centrální pravdy 
křesťanství. Velká noc byla symbolem Kristovy smrti. 
Krev beránka vysvobodila Izraelce od záhuby v E- 
gypté a podobně i Kristova krev zachraňuje věřící 
před věčnou smrtí.

Velká noc se stala zároveň symbolem vzkříšení. 14. 
dne měsíce Abib večer umíral beránek. 16. dne Abib 
„ráno po sobotě byly předkládány první plod.v úro
dy před Hospodina. Kristus zemřel v pátek navečer, 
v sobotu odpočinul v hrobě. Ráno prvního dne po 
sobotě (Luk 24,1) Kristus jako „prvotina“ (1 Koř 15, 
20) vstal, aby se ukázal Otci (Jan 20,17).

II. Svátek prvotin (4 Moj 28,26—31)



8. Pod kterým názvem také známe tento svátek? Kte
rá novozákonní událost dala tomuto dnu zvláštní vý
znam? Sk 2,1—4

Výraz letnice pochází z řeckého termínu padesát. 
Tento svátek totiž přicházel po padesáti dnech po 
předkládání prvotin úrody. To znamená, že v Palesti
ně už byla úroda shromážděna.

Když Ježíš vstal z hrobu jako „prvotina zemřelých“ 
(1 Koř 15,20), vzal s sebou do nebe některé vzkříše
né jako počátek žně vzkříšení, které přijde teprve 
v budoucnosti (Mat 27,52—53; Ef 4,8). Proto letnice 
předznamenaly seslání Ducha svátého, který měl u- 
čedníky zmocnit ke žni (SA,27).
9. Platí zaslíbení letnic i pro nás? Co dokazuje, že 
se naplní? Jan 14,16—17.26

III. Svátky troubení (4 Moj 29,1—6)
Tento svátek, který lidé slaví koncem září a začát

kem října, byl začátkem nového civilního roku. Za
čínal troubením na trubky. Talmud učil, že toho dne 
jsou posuzovány skutky každého člověka z minulého 
roku, ale jeho osud bude určen až při dni smíření, 
o devět dnů později.
10. Existuje dnes nějaká obdoba svátku troubení 
zvláště ve spojitosti se soudem při dnu smíření? Zj 
14,6—7

Svátek troubení připravoval lidi na každoroční 
den soudu. Podobně i zvěst tří andělů upoutává po
zornost na věčné evangelium a na závěrečný soud, 
který rozhodne o věčném osudu každého člověka na 
základě jeho vztahu k evangeliu.

IV. Den smíření (4 Moj 29,7—11)
11. Co měli dělat Izraelci během dne smíření? 3 Moj 
23,27—29

„Žijeme v době velkého dne smíření, kdy jsou na
še hříchy spolu s vyznáním a pokáním předkládány 
soudu. Když ve starozákonní době probíhalo dílo 
smíření a nejvyšší kněz vcházel do svatyně svátých, 
lidé shromáždění kolem něj se museli pokořit před 
Bohem a vyznávali své hříchy, aby mohli dosáhnout
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odpuštění a smíření. Budou snad na nás kladeny 
menší požadavky v době, kdy Kristus v nebeské sva
tyni oroduje za svůj lid, a případ každého člověka 
má být s konečnou platností uzavřen?“ (1SM, 124) 
—125)
12. Jak popisuje Daniel tento den soudu? Dan 7,9— 
14.24—27
13. Co řekl Pán Ježíš o soudu vzhledem k těm, kte
ří v něj uvěřili? Jan 5,22—24 (Srovnej 1 Jan 4,15— 
17)
V. Svátky stánkú (4 Moj 29,12—40)

Tímto svátkem si Izraelci později připomínali do
bu putování po poušti. Po sedm dní lidé bydlili v pro
vizorních obydlích zhotovených z palmových a vrbo
vých větví. Měli si tím připomenout, jak jim dosud 
chyběl trvalý domov (5 Moj 16,12—15). Tento svátek 
označoval také ukončení zemědělského roku, protože 
již byla shromážděna i poslední úroda.
14. Jaké naučení je pro nás skryto v obraze těchto 
svátků? 3 Moj 23,39—41

Toto období bylo nejkrásnější dobou z celého roku. 
Sousedé a přátelé obnovovali a utužovali své vztahy 
tím, že spolu žili v souladu a lásce. V tomto smyslu 
svátky stánkú ukazovaly na dobu, kdy se shromáždí 
všechen Boží lid, kdy „jich mnoho přijde od výcho
du a od západu a zaujmou místo u stolu s Abra
hamem, Izákem a Jákobem v nebeském království.“ 
(Mat 8,11)
Útočištná města (4 Moj 35,1—34)
15. Jaké opatření bylo učiněno pro ochranu lidí, kte
ří někomu neúmyslně ublížili? 4 Moj 35,6.11—15

Útočištná města neposkytovala absolutní ochranu, 
ale chránila viníka až do okamžiku řádného soudu. 
Byla zřízena po celé zemi, aby je bylo možné do
sáhnout z každé části země během půl dne.
16. Jak můžeme toto opatření vztáhnout na stav dneš
ních křesťanů? Jan 10,27—30

Stojíme na samotném prahu nebeského Kanaánu, 
a proto musíme být připraveni na určité těžkosti a
64
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zápasy, které ještě leží před námi. Víra v Boha nám 
však pomůže dosáhnout zaslíbené země. Boží církev 
dojde do cíle a z Boží milosti 1 my. Nemůžeme však 
být spokojeni, pokud půjdeme sami. Snažme se ze 
všech sil pozvat do Božího království i lidi žijící 
kolem nás.
Souhrn a naučení

Právě tam, kde selhala předchozí generace Izrael
ců — na hranicích zaslíbené země, se připravily je
jich děti pro vstup do Kanaánu. Jejich příprava nám 
ukázala také na některé prvky naší přípravy. Do
volme nebeskému vůdci, ať nás již brzy uvede do 
nebeského Kanaánu, ke kterému upírají zrak všich
ni věřící již po tisíce let.

Přečtěme si Zjev 7 a pak si položme několik otá
zek: Obmyl jsem své roucho v Beránkově krvi? Co 
znamená přijmout pečeť na čelo? Co víc mohu učinit 
pro druhé než jim pomoci, aby byli také připraveni 
na setkání s Pánem Ježíšem?


