
TÉMA BIBLE

MOJŽÍŠOVSKÉ OBDOBÍ

Lekce 2

Druhé  časové  období  biblické  historie  je  obecně  nazýváno  “Mojžíšovské  období”. 
Pochopení  tohoto  období  je  důležité,  neboť  se  jedná  o  historii  naplnění  Božích  slibů 
(*daných) Abrahámovi, že skrze Abrahámova potomka Bůh požehná všem rodinám země (1.
Mojžíšova 12:1-3). Jsme informování, jak Bůh rozvinul a jednal s rodinou, ze které se narodil 
Spasitel světa.   

I. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI MOJŽÍŠOVSKÉHO OBDOBÍ:

A. Jméno – Toto období je pojmenováno po Mojžíšovi, neboť skrze něho Bůh doručil 
zákon Židům.

B. Trvání: 
1. Toto období začíná dáním Deseti  přikázání na hoře Sinai  a trvá do smrti  Krista, 

interval asi 1500 let. 
2. Biblický záznam tohoto období lze číst od 2. Mojžíšovy  až po Skutky 1. 

C. (*Historické) Pozadí
1. Abrahámovi byl slíben velký národ a země (1.Mojžíšova 12:1-2). Jakob, Abrahámův 

vnuk,  jehož  jméno bylo změněno na  Izrael,  zplodil  dvanáct  synů,  známých jako  dvanáct 
patriarchů. Potomci těchto synů se stali známými jako dvanáct kmenů Izraele.    

2.  Dvanáct  kmenů  Izraele  vytvořilo  Izraelský  národ.  Skrze  Josefa,  Abrahámova 
pravnuka,  Izraelci  strávili  215 let  v  Egyptě (přečtěte  si  1.Mojžíšovu 12-50).  Když byl Bůh 
připraven vést  tento  národ  do  zaslíbené  země,  vybral  si  Mojžíše,  aby  byl  jeho  mluvčím 
(přečtěte  si  2.Mojžíšovu  1-20).  To  se  stalo  430  let  od  doby  původního  slibu  (*daného) 
Abrahámovi (List Galatským 3:16-17).

D. Důležitost
1.  Mnoho  zajímavých a prospěšných  příběhů  je  obsaženo v  tomto  období.  Cenná 

poučení  lze  shromáždit  ze  životů  Mojžíše,  Jozueho,  Samsona,  Samuela,  Saula,  Davida, 
Šalomouna, Elijáše, Elíši  a mnoha dalších (List Římanům 15:4, List Židům 11:32).  

2. Když zkoumáme toto období, mějme nicméně  na paměti základní linii,  která  jej 
poutá ke zbytku Bible – Bůh připravuje svět na  (*příchod) Krista.  

3. Nejlépe můžeme analyzovat důležitost tohoto období ve vztahu ke Kristu studiem o 
Mojžíšově zákonu.   

II. ZÁKON MOJŽÍŠŮV – JEHO ÚČEL A TRVÁNÍ: 

A. Zákon byl dán Židům – nikoliv všem národům.
1. Deset přikázání bylo dáno na hoře Sinaj (2. Mojžíšova 20:1-17).  
2. Tato přikázání napsaná na kamenných deskách, byla důležitá; nicméně, musíme si 

pamatovat, že Mojžíšův zákon zahrnoval mnoho dalších zákonů týkajících se jejich uctívání 
(*Boha)  a   vlády. Úplný  souhrn  všech  přikázání,  které  byly  doručeny  skrze  Mojžíše, 
náboženských i občanských, je označován jako “Mojžíšův zákon” (Skutky 13:38-39). Mojžíšův 



zákon  je  tentýž  jako  Pánův  (*v  českém překladu:  Hospodinův)  zákon  (2.  Paralipomenon 
34:14; Lukáš 2:22-24). 

3. Tento zákon nebyl dán všem lidem nebo pro všechny doby, ale byl dán pouze Židům 
na hoře Sinaj (Horeb) 2. Mojžíšova 31:17-18; Nehemjáš 9:13-14. 

a. Nebyl dán otcům, 5. Mojžíšova 5:1-3, 12, 15.
b. Tak neučinil (*Bůh) žádnému z národů, Žalmy 147:19-20 
c. Jeden zákon pro Izrael i hosta, 2. Mojžíšova 12:43-49.   
B. Zákon měl sloužit jako vychovatel, List Galatským 3:19-29.
1. Uctívání zjeveno tímto zákonem sestávalo ze zvířecích obětí a dodržování  různých 

dnů, týdnů, měsíců a let.  
2. Jeho oběti byly jakoby stínem Kristovy oběti, List Židům 9:19-28; 10:1.
3. Skrze jeho přikázání člověk byl uvědoměn o hříchu a své potřebě Spasitele, List 

Galatským 3:19;  List Římanům 3:20, List Římanům 7:7, 13.  

C. Zákon neposkytl odpuštění hříchů, Skutky 13:38-39.
1. Každý rok oběti musely být opětovně vykonány, protože hříchy byly připomínány, 

List Židům 10:1-4. 
2. Z tohoto důvodu byl zákon nazván “slabým a neužitečným,”  List Židům 7:18-19.

D. (*Mojžíšův) Zákon dospěl k svému konci smrtí Kristovou.
1. Bylo potřeba nové smlouvy, která by poskytla odpuštění hříchů, List Židům 8:6-8, 13.
2. Nový zákon vstoupil v účinnost Jeho smrtí, List Židům 9:15-17. 
3. (*Mojžíšův) Zákon byl přibit na kříž, List Koloským  2:14-17.
4. Oba, pohan i Žid nyní mají naději v Kristu, List Efezským 2:11-17; List Koloským 

3:11-12.
5. Deset přikázání (zapsaných na kamenných deskách) bylo rovněž odstraněno,  když 

Kristus zemřel, 2. List Korintským 3:7-14.
6. Ve skutečnosti Nový zákon obsahuje každý z deseti přikázání s výjimkou “Pamatuj 

na sobotní  den.”  Křesťané uctívají  (*Boha)  prvního dne v  týdnu (*v  neděli)  (Pánův den), 
Skutky 20:7, Zjevení 1:10. 

E. Sloužit (*Mojžíšovu) Zákonu činí kříž neúčinným.  
1.  Jestliže  je  spravedlnost  z  (*Mojžíšova)  zákona,  Kristus  zbytečně  zemřel,  List 

Galatským 2:21
2. Ti, kdo ospravedlňují své náboženství (*Mojžíšovým) zákonem, odpadli od milosti, 

List Galatským 5:2-4 
3.Nezkoumáme Starý zákon,  abychom se dozvěděli,  jak se stát  křesťany nebo jak 

(*máme) uctívat Boha jako křesťané. 
a. Věříme a studujeme Starý zákon, neboť učí podstatu Boha, jistotu Jeho slova a o 

Jeho nesmírné  lásce k nám, List Římanům 15:4. 
b. Příklad Izraele slouží jako napomenutí křesťanům, 1. List Korintským 10:6-12.

III. ČASOVÉ UDÁLOSTI MOJŽÍŠOVSKÉHO OBDOBÍ: 

A.  (*Izraelci  byli)  Čtyřicet  let  v  pustině  kvůli  (*své)  nevíře,  4.  Mojžíšova 13,  14;  5. 
Mojžíšova 1. 

1. Izrael reptal a stěžoval si; postrádal víru, List Židům 3:12-19.  
2. Jozue vedl Izraelity po smrti Mojžíše, 5. Mojžíšova 1:35-39. 



B. Dobytí Kanánu 
1. Pod vedením Jozueho Izraelité získali zemi slíbenou Abrahámovi, 1. Mojžíšova 12:1. 
2. Obdrželi veškerou zemi, kterou jim Bůh slíbil, Jozue 21:43-45; 23:14; 1. Královská 

4:21. 

C. Období soudců
1. Patnáct soudců vládlo po dobu 450 let, Skutky 13:20. 
2. Nejznámější jména jsou Debora, Gedeón, Samson a Samuel, List Židům 11:32. 

D. Sjednocené království 
1. Saul, David, Šalomoun vládli každý čtyřicet let. 
2. Izrael dosáhl své největší síly během tohoto období, 1. Královská 10:1-7. 

E. Rozdělené království
1. Po Šalomounově smrti se Izrael stal rozděleným národem. Deset severních kmenů 

vedených Jarobeámem a dva jižní kmeny vedeny Rechabeámem byly odděleny. 
2. Severní království (Izrael) bylo vzato do zajetí Asyřany v r. 721 před Kristem. 
3. Jižní království (Juda) bylo rozvráceno Babyloňany v r. 606 před Kristem. 

F. Věk proroků (pád národa a proroctví o Kristu).
1. Během úpadku národa, zajetí a návratu do Jeruzaléma Bůh mluvil skrze proroky. 
2. Jejich posláním bylo pokusit se zachránit národ před modlářstvím a zkažeností; když 

se jim to nepodařilo, oznámili zničení národa. Nicméně předpověděli, že zůstatek (*národa) 
bude uchován. 

3.  Z  tohoto  zůstatku  přijde  zaslíbený  Potomek  Abrahámův  (Kristus),  který  přivede 
všechny národy k Bohu.   

G. Návrat ze zajetí
1. První zůstatek Izraelců byl odveden zpět do Jeruzaléma pod vedením Zerubábela, 

který s nimi zahájil znovuvybudování chrámu v r. 536 před Kristem. 
2. Druhý zůstatek byl veden Ezdrášem, který pomohl reorganizovat a obnovit národ v r. 

457 před Kristem.  
3. Třetí zůstatek byl veden Nehemjášem, který řídil  znovuvybudování hradby kolem 

města Jeruzaléma v r. 444 před Kristem.



Mojžíšovské období
Lekce 2

I. ZODPOVĚZTE TYTO OTÁZKY: 

1. Které tři základní sliby dal Bůh Abrahámovi?
a.
b.
c.

2. Proč byl zákon “přidán” a do kdy (*byl přidán)? (List Galatským 3:19)   

3.  Pokud  nejsme  zachráněni  (*Mojžíšovým)  zákonem,  jaký  byl  jeho  účel?  (List 
Galatským 3:24-25)

4. Proč bylo přikázání zrušeno? (List Židům 7:18-19) 

5. Proč byl Mojžíšův zákon neúčinný pro odpuštění hříchů? (List Židům 10:1-4)

6. Jaký příklad ukazuje, kdy se stal “účinným” Nový zákon?  (List Židům 9:15-17)

7. Kdy byla “odstraněna” první smlouva? (List Koloským 2:14-17)

8. Jaký je duchovní stav těch, kdo *se ospravedlňují na základě   (*Mojžíšova) zákona? 
(List Galatským 5:4)

9. Co prokazuje, že deset přikázání  bylo zahrnuto v to, co mělo být “odstraněno” (2. 
List Korintským 3:7-14) 

10. Jaký užitek mají křesťané ze studia Starého zákona? (Římanům 15:4) 

II. PRAVDA NEBO NEPRAVDA: 

1. Mojžíšův zákon měl být hlásán každému člověku na zemi. (Žalmy 147:19-20) 
2.  (*Mojžíšův)  Zákon  byl  dán,  aby  poskytl  člověku  vykoupení  vůči  Bohu.  (List 

Galatským 3:23-25)
3.  (*Mojžíšův)  Zákon  je  nadále  účinný  v  dnešní  době  společně  s  Kristovým 

evangeliem. (List Koloským 2:14) 
4. Je užitečné pro člověka studovat Starý zákon. (List Římanům 15:4) 
5.  Jestliže  je  spravedlnost  z  (*Mojžíšova)  zákona,  Kristus  zemřel  zbytečně.  (List 

Galatským 2:21)

(*poznámka překladatele RH)


