
LEKCE 26: CESTA DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ 7 – STÁNEK SETKÁVÁNÍ 

Biblický text k lekci:  Exodus 35 - 40 

Cíle lekce: 

 Dítě vlastními slovy popíše, jak vypadal stánek setkávání (forma stanu, materiál) 

 Dítě řekne, jaké vybavení se nacházelo ve stánku setkávání 

 Dítě ví, k čemu stan setkávání sloužil 

 Dítě vysvětlí, jak jednotlivé zařízení symbolizuje cestu člověka k Bohu 

 Dítě chápe, že člověk se s Bohem nemůže setkat „jen tak“, ale je třeba prostředníka 

 Dítě ví, že Bůh se chce s člověkem setkat a udělal pro to ze své strany maximum 

Klíčové verše:  

Exodus 25,8: „Udělej mi svatyni, abych mohl sídlit v jejich středu.“ 

Exodus 39,43: „Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš 

jim požehnal.“ 

Židům 9,11-12: „Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem 

zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel 

do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné 

vykoupení.“ 

Biblická fakta: 

Materiál na stavbu stánku setkávání darovali Izraelci ze svého majetku (který jim dal Hospodin 
prostřednictvím Egypťanů). 

Zruční řemeslníci obdarováni moudrostí a důvtipem od Boha staví stánek přesně podle Božího plánu. 

Příbytek je postaven z dřevěné konstrukce a různých vzácných látek (fialové, červené aj.), kůží; dřevo 
bylo potaženo zlatem nebo stříbrem. 

Vybavení příbytku: Schrána svědectví (truhla smlouvy) se slitovnicí (víko truhly), stůl na předkladné 
chleby, sedmiramenný svícen, oltář pro vůni (kadidlový oltář), oltář pro zápalnou oběť bronzová 
nádrž pro umývání kněží. 

Části stánku: nádvoří – svatyně – svatyně svatých. 

Na nádvoří bylo: měděný oltář a bronzové umyvadlo. 

V první části stánku – svatyni – se nacházel: svícen, stůl pro chleby, kadidlový oltář (oltář, ze kterého 
šla vůně). 

První a druhá část svatyně (tzv. svatyně svatých) byla oddělena oponou (závěsem). 

Ve druhé části stánku (svatyni svatých) se nacházela truhla smlouvy (svědectví) přikrytá víkem 
(slitovnice). 

Izraelci obdarovaní Bohem postavili stánek přesně podle pokynů Mojžíše, které mu dal Bůh. 

Když byl stánek hotový, naplnil je oblak dýmu (zahalil se jakoby do „mraku“), což bylo vnějším 
symbolem pro Boží slávu – Bůh sám přebýval uprostřed svého lidu. 

Další informace pro zvídavé: 

 Dřevo bylo akáciové 

 29 talentů a 730 šekelů zlata (asi 900kg); 100 talentů a 1765 šekelů (asi 3 tuny), 70 talentů a 

2400 šekelů bronzu (asi 2,1 tuny) 

 Ze zlata bylo: schrána svědectví, tyče k nošení schrány, sochy andělů nad schránou svědectví, 

stůl na předkladné chleby, svícen 

 Ze stříbra bylo: podstavce pro sloupy, háčky ke sloupům, obložení hlavic sloupů 



 Z bronzu bylo: podstavce pro vchod do stanu setkávání, oltář a příslušenství k němu, podstavce 

ohrady nádvoří, kolíky k upevnění stánku 

Obrázek stánku s nádvořím:  

 

Zdroj: MIKLÍK, Josef. Biblická archeologie, 1936, s. 47. 

Pohled dovnitř stánku: 

 

Zdroj: odkaz na zdroj 

Model stánku: 

 

Zdroj: Wikipedia 

http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=44
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stiftshuette_Modell_Timnapark.jpg


Myšlenky k 26. lekci (aplikace): 

 Bůh chce mít s člověkem společenství, chce se s ním setkat, chce se s tebou setkat 

 Bůh je svatý, bez hříchu x člověk je hříšný a jen tak se s Bohem setkat nemůže 

 Setkání bylo zprostředkováno skrze kněz, kteří sloužili ve stánku 

 Do první části (nádvoří) mohli všichni Izraelci, do svatyně jen kněží a do svatyně svatých jen 1x 

ročně velekněz 

 Stánek a jeho vybavení symbolizuje touhu Boha setkat se s člověkem a je předobrazem na 

Krista a jeho čin záchrany 

 Měděný oltář – symbol Kristovy oběti na kříži – nutná podmínka pro setkání se s Bohem 

(„Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“ (Ř 3,23). Svatost nám byla darována (vstupenka do 

nebe, za kterou Ježíš zaplatil vlastní smrtí) 

 Přístup k Bohu nezávisí na tom, jak se snažíme – kněží se nesměli při službě ve stánku zpotit 

(pot = symbol vlastního snažení) – bez víry v Ježíšovu oběť na kříži, není možné dojít k Bohu 

 Bronzové umyvadlo – symbol upřímného života, života, kdy vyznáváme před Bohem i druhými 

svá pochybení – symbolizuje neustálý zápas o čistotu. Umyvadlo bylo uděláno ze zrcadel 

(člověk se v něm měl vidět) – jde o každodenní posvěcování – to znamená vyznávání špatného, 

litování špatného, abychom byli před Bohem čistí (evangelista Matouš píše „Blaze těm, kdo 

mají čisté srdce, neboť oni budou vidět Boha) – přemýšlej o tom, jak žiješ a vyznávej hřích 

 Sedmiramenný svícen – symbol Ducha Svatého – pomocí něhož komunikuje věřící člověk 

s Bohem, může díky němu porozumět tomu, co se píše v Bibli, Duch svatý nám ukazuje, co 

děláme špatně, ale také dokáže vypůsobit radost z komunikace s Bohem 

 Stůl s posvátným chlebem – symbol Božího slova (Bible)  - Ježíš říká: „Já jsem ten chléb života. 

Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (J 6,35); 

skrze čtení Bible můžeme více poznávat Boha, jeho charakter, je to Boží dopis pro člověka, 

vidíme z ní, jaký Bůh je, dává nám vodítko pro náš život, svítí nám na cestu (Žalm 119,105) 

 Oltář s kadidlem symbolizuje modlitbu. Modlitba stoupá k Bohu jako „libá vůně“. Naplňoval 

vůni stánku – když se modlíme, mluvíme s Bohem, jsme s ním ve vztahu. Modlitba není o zvyku, 

o odříkávání křesťanských formulek, ale je to naslouchání Bohu a sdělování mu toho, jak věci 

vidíme my, je to rozhovor s ním, i když ho nevidíme. 

 Opona – do smrti Ježíše na kříži oddělovala vstup do nejsvětější části stánku, nyní díky Ježíši 

Kristu máme vstup volný, ne na základě našich zásluh, skutků, ale díky milosti. 

 Svatyně svatých s truhlou smlouvy – toto místo je nejintimnějším setkáním s Bohem, zlatá 

truhla symbolizuje Boží krásu, velikost. Bůh nás do bytí s ním nenutí, ale pokud s ním netrávíme 

čas, tak ho nepoznáváme, uniká nám a to se projevuje i v našem životě, ztrácíme životní směr, 

naději 

 Bůh chce být s námi, chce nás zahrnout svoji láskou a péčí, chce nám ukázat krásu jeho svatyně, 

jeho dokonalost – Izraelcům to připomínal nádherný stánek. Chceš i ty být s Bohem? 

  

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: NEBESKÁ SVATYNĚ 

Biblický text: Židům 9,1-14 

Do svatyně měli přístup jen kněží, do svatyně svatých jen nejvyšší kněz, a to ještě jenom jednou ročně. 

Když Ježíš Kristus zemřel na kříži, byl ustanoven nový řád – opona oddělující svatyni svatých se roztrhla. 

Od té doby existuje přímý přístup do svatyně svatých – přímo k Pánu Bohu. Kristus po smrti vešel 

rovnou do nebe, přímo k Bohu Otci, vešel ne do stánku udělaného lidmi, ne s krví obětovaného zvířete, 



ale se svou vlastní krví – tím nám ukázal, jak nás Bůh má rád a chce, abychom mohli mít s ním znovu 

vztah, být v jeho přítomnosti. Kristova krev očišťuje naše svědomí od mrtvých skutků, od všeho 

špatného, co děláme, ale i od snažení se být dobrým před Bohem. Na člověku je jen přijít a vzít Boží 

dar záchrany – nový přístup k Pánu Bohu. Starý stánek byl jen dočasný, nový stánek (nebe) je trvalé, 

věčné a Kristus tam připravuje místa těm, kdo v něj uvěří. 

Náměty pro aktivity s dětmi: 

1. Deka – motiv opony do svatyně svatých. Mezi dvěma náhodně vybranými hráči je deka, kterou 
vedoucí spustí. Úkolem je říct co nejrychleji jméno protihráče za dekou.  
2. Kreslení podle zrcadla – motiv bronzového umyvadla se zrcadlem. Úkolem je kreslit obrázek, který 
dítě vidí jen v zrcadle (před sebou má postavené zrcadlo a nad rukama má např. kus kartonu, takže 
si nevidí na ruce, ale jen do zrcadla). Kdo nakreslí za daný časový limit hezčí obrázek, např. obrázek 
stanu. 
3. Sedm svíček – motiv sedmiramenného svícnu. Úkolem dítěte je před ostatními udržet na 
nehořlavé podložce (např. plechu) 7 zapálených čajových svíček. Ostatní hráči se mu je snaží 
sfouknout.  
4. Vůně z kelímku – motiv kadidlového oltáře, ze kterého šly vůně. Úkolem je rozpoznat co nejvíce 
vůní (např. vanilkový cukr, deodorant, vanilka apod.). Jednotlivé předměty dáme do kelímků od 
jogurtu a překryjeme bílým ubrouskem.  
5. Hledání materiálu – motiv různého materiálu pro stavbu svatyně. Úkolem je na pokyn vedoucího 
co nejrychleji přinést určenou věc z různého materiálu. Např. vedoucí řekne: přineste mi bílý plast, 
kus dřeva, červenou látku apod. 
6. Stavba modelu stánku – stavba stánku viz obrázky výše z větviček (špejlí), látek a kartonu, 
polystyrenu, plastelíny. Zachytit hlavní tvar a oplocení, z plastelíny vymodelovat vybavení stánku.  

 


