LEKCE 30: DEN SMÍŘENÍ
Biblický text k lekci: Leviticus 16
Cíle lekce:






Dítě dokáže říct, kdo konal obřad smíření, která zvířata k tomu byla použita
Dítě stručně vysvětlí význam svátku/dne smíření
Dítě umí rozlišit roli dvou kozlů použitých při dni smíření
Dítě řekne, co museli/nesměli dělat Izraelci na tento svátek
Dítě vlastními slovy popíše, v čem se liší oběť Krista od oběti zvířat a proč se jeho oběť nemusí
opakovat
 Dítě řekne, co je významem Ježíšovy oběti pro nás (k čemu jsme povoláni) – očištění svědomí
a k uctívání živého Boha
Klíčové verše:
Leviticus 16,16: „(Velekněz Áron) provede tak smírný obřad nad svatyní za nečistoty Izraelců, za jejich
přestupky a za všechny jejich hříchy.“
Leviticus 16,34: „Bude to pro vás trvalý zákon; jednou za rok se bude provádět nad Izraelity smírný
obřad za všechny jejich hříchy.“
Židům 9,12: „Kristus vešel jednou pro vždy do svatyně, ne s krví kozlů a mladých býků, ale se svou
vlastní krví, a získal nám věčné vykoupení.“
Židům 9,14: „oč spíš krev Krista, jenž prostřednictvím věčného Ducha přinesl Bohu sám sebe v oběť
bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom uctívali živého Boha.“
Biblická fakta:
Býk k oběti za hřích a beran k zápalné oběti
Kněz vstupoval do svatyně oblečený do kněžského roucha a umytý čistou vodou
Nejprve smírčí obřad za kněze a jeho rodinu (oběť za hřích – býk) – krví z býka pokropí víko na truhle
smlouvy (slitovnici)
2 kozly za hřích – losuje se, který bude pro Hospodina a který pro Azazela (pouštní démon) – první
na oběť za hřích lidu (a jeho krví také pokropí slitovnici), druhý vyhnán do pouště
Skrze oběť býka a kozla za hřích a hříchy Izraelců i svoje vykoná smíření Hospodina s lidem
Po těchto obřadech ještě krví býka a kozla pomaže rohy oltáře na nádvoří a oltář 7x pokropí krví –
aby jej očistil od hříchů Izraelců
Kozel, který měl být vyhnán do pouště, tam byl vyhnán potom, co na něj velekněz Áron vložil ruce a
vyznal viny Izraelců, jejich přestupky a hříchy. Pak se velekněz musí znovu umýt a převléct se.
Provede zápalnou oběť (beran) za hříchy lidu.
Den smíření se slavil 10. dne 7. měsíce, jednou ročně
Nařízení pro Izraelce: půst, nesměli konat žádnou práci, museli odpočívat
Další informace pro zvídavé:
 Velekněz (Áron) kropil slitovnici 7x
 Kozla na poušť nevyháněl velekněz, ale jiný člověk, který si pak musel vyprat oděv a umýt se
 Posvátné roucho velekněze při vstupu do svatyně obsahovalo lněnou suknici, lněné spodky,
lněný pás a lněný turban

 Myšlenky k 30. lekci (aplikace):
 od první do 15. kapitoly knihy Leviticus byl popis toho, co vše může/nesmí/musí dělat člověk,
aby vůbec mohl do Boží přítomnosti – cesta do Boží přítomnosti – Den smíření je centrem
Levitiku, kdy člověk přichází na setkání s Bohem
 hebrejsky Jon Kipur = slavnost/den přikrytí – velekněz 1x ročně vstupuje až do nejsvětější
svatyně
 vstup až k Bohu není zatím otevřen pro všechny lidi, ale jen pro velekněze – až Ježíš svou smrtí
na kříži trhá oponu a otevírá volný přístup k Bohu všem, kdo věří – dle Židům 10,10 jednou pro
vždy obětoval své tělo
 kapitola ukazuje na to, že člověk takový, jaký je, hříšný, nemůže přijít před Boha – to lze až po
smíření (proto oběti zvířat – oběť za hřích je smrt)
 smíření celého izraelského lidu – a v Kristu celého lidstva (krev kozla x krev Kristova) – krev
přikrývá Boží hněv (je to jako červená průhledná folie, kterou dáme na červeně psaný text – a
ten text není vidět) - Ježíšova krev platí věčně, nemusí se rok co rok obnovovat
 druhý kozel odnesl hříchy na poušť – to znamenalo daleko, nenávratně pryč, poušť byla
symbolem smrti (nedá se tam žít) – Bůh vzdaluje od nás hříchy (Ž 103,12 – jako východ od
západu, tj. vlastě nekonečně daleko)
 Izrael byl smířen s Bohem, Bůh mohl přebývat uprostřed nich – to je cíl, proč Bůh vyvedl lid
z Egypta – cíl Ježíšovy oběti na kříži je to, abychom i my mohli přebývat v Boží blízkosti, resp.
aby Bůh mohl bydlet v našem srdci, v našem životě skrze podobu Ducha svatého
PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA – KRISTUS JAKO PRAVÝ VELEKNĚZ (Židům 9,1-14)
Velekněz na den smíření vstupoval do svatyně svatých jen 1x za rok (9,7) a to každý rok. Když však
přišel Ježíš Kristus, tak nepřináší krev zvířete, ale svou vlastní (9,12). Ježíšova krev je dokonalá,
protože on sám byl jako jediný člověk zcela bez hříchu – a proto jej Bůh musel vzkřísit z mrtvých
(nemohl zemřít trvale, protože za hřích je smrt, ale on hřích neměl). Zemřel jen krátce, protože na
něm byly vloženy všechny naše hříchy. Důvod proč Ježíš za nás zemřel je ve verši 14 – aby naše
svědomí bylo očištěno od mrtvých skutků a abychom uctívali živého Boha. Jsme tak povoláni díky
dokonalé oběti Ježíšově, která se už nemusí opakovat do vztahu s Bohem. Jeho oběť platí jednou
provždy, místo do svatyně vešel až do samotného nebe (Židům 9,24), místo zvířat přinesl sám sebe,
sám na sebe vzal náš trest. Jako přirovnání může být, že bychom třeba za vraha vzali jeho trest a
šli do vězení odsedět třeba 30 let, i když jsme nic neudělali. To přesně a mnohem více udělal pro
nás Ježíš. Důvodem byla jeho láska k nám lidem a touha po společenství s námi lidmi – chce nám
dávat nový, Boží, rozměr života, abychom se neplácali v životě u mrtvých skutků (tzn., dělali věci,
které nemají význam a jen vše ničí), ale abychom uctívali živého Boha (uctívání je žít tak, jak se mu
líbí). Podmínkou žití v Boží blízkosti je Kristova oběť, která platí pro každého, a k Bohu můžeme
přistupovat vždycky a všichni, nejen velekněz 1x za rok.
Náměty pro aktivity s dětmi:
1. Rozesmívání – motiv přípravy kněze na den smíření. Kněz se musel připravovat 7 dní sám,
nerušeně. Úkolem dětí je, že jeden (v roli kněze) se snaží soustředit se a zachovat vážnou tvář,
ostatní ho rozesmávají. Kdo vydrží nejdéle se neusmát? Kdo vydrží celý stanovený časový limit
(např. 1 minutu)?
2. Žhavé „uhlí“ – kněz při vstupu do svatyně nesl kadidelnici žhavého uhlí. Úkolem dětí bude co
nejrychleji zapálit několik (7) čajových svíček a ty přenést na určené místo reprezentující svatyni
tak, aby žádná z nich nezhasla.
3. Stříkání na oltář – motiv stříkání krve na oltář. Úkolem dítěte bude strefit oltář (může být
předmět ve tvaru kostky, kvádru), a to na určených místech (např. v rozích, nahoře, dole,

uprostřed) – házet mohou tenisovým či pěnovým míčkem. Venku lze také stříkat stříkačkou
s obarvenou vodou na balicí papír, kde je oltář nakreslen. Kdo nejrychleji strefí všechny body?
Dobré je stanovit maximální časový limit, např. 2 minuty.
4. Vyhánění kozla – motiv vyhnání kozla do pouště. Úkolem dítěte bude pomocí tyčky (např.
smeták) posouvat po vytyčené trase míček (nejlépe tenisový) a co nejrychleji jej dostat (vyhnat)
od startu (ze svatyně) do cíle (na poušť.
5. Skořápky – motiv nečinnosti lidu na svátek smíření – měli jen pozorovat velekněze. Děti
budou pozorovat vedoucího, jak hraje skořápky (má tři plastové kelímky dnem vzhůru a pod
jedním minci nebo jiný podobný drobný předmět) – úkolem je pozorně se dívat a poznat, když
vedoucí skončí, pod kterým je daný předmět. Každé dítě hraje za sebe a poznačí si svou odpověď,
hrajeme třeba 10 kol a pak vyhodnotíme podle počtu bodů, kdo dával jaký pozor.

