LEKCE 58: ŠALOMOUNŮV CHRÁM
Biblický text k lekci: 1. Královská 5,15 – 6,38 a 7,23 – 9,9
Cíle lekce:
- Dítě popíše vlastními slovy, z jakého materiálu byl chrám postaven (uvede příklady)
- Dítě popíše průběh stavby
- Dítě jmenuje některé vybavení chrámu a jeho hlavní části
- Dítě se pokusí načrtnout, jak Šalomounův chrám vypadal
- Dítě chápe význam chrámu jako místo setkávání s Bohem
- Dítě ví, že Bůh může bydlet v chrámu lidského těla (v srdci/myšlení člověka)
- Dítě si uvědomuje, že Bohu patří to nejlepší (stejně jako chrám byl postaven z nejlepších
materiálů)
- Dítě ví, že chrámem Ducha Svatého je jeho vlastní tělo
Klíčové verše:
1. Královská 6,12-13: „Pokud jde o tento dům, který buduješ: Budeš-li se řídit mými nařízeními, budešli uplatňovat má práva, dodržovat všechna má přikázání a podle nich žít, splním na tobě své slovo, které
jsem dal tvému otci Davidovi, budu bydlet uprostřed Izraelců a Izraele, svůj lid neopustím.““
1. Královská 8,10-11: „Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli
tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.“
1. Královská 8,56: „Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu.
Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše.“
1. Korintským 3,16: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“
Biblická fakta:
Šalomoun staví Boží chrám a najme si k tomu týrského krále Chírama, který mu dodává kvalitní
cedrové a jalovcové dřevo z Libanonu, které splavuje po moři. Šalomoun pracovníky Chírama
zásobuje jídlem.
Na stavbě chrámu se podílí 3000 robotníků, vždy třetina z nich byla měsíc doma a dva měsíce na
stavbě. Kromě dřeva se opracovával také kámen v kamenolomech a k tomu sloužili kameníci a
nosiči.
Chrám byl vystavěn 480 let po odchodu Izraelců z Egypta, měl délku 60 loket, šířku 20 loket a výšku
25 loket, měl celkem 3 přístavby (viz obrázky na odkazech níže).
Chrám byl postaven z opracovaných kamenů a cedrového dřeva, které uvnitř bylo pozlaceno anebo
vyřezáváno, zlatem byl obložen celý chrám.
Chrám měl velesvatyni, kde byla umístěna truhla smlouvy, nad kterou byli umístěni dva cherubové
(andělé s křídly), pak samotný vnitřek chrámu a kolem ještě nádvoří. Chrám byl stavěn 7 let.
Součástí chrámu bylo také bronzové moře (nádrž na vodu pro omývání), které mělo tvar kruhu o
obvodu 15m, jeho nohy tvořilo 12 býků vždy tři na jednu světovou stranu. Dále bylo vytvořeno 10
pojízdných bronzových podstavců a 10 bronzových nádrží.
Mezi drobné vybavení chrámu patřilo: nádoby na popel, lopaty, kropicí misky. Důležitou součástí
chrámu byl zlatý oltář, stůl ze zlata na předkladné chleby, svícny z ryzího zlata, dále květiny, lampy,
nůžky na zkracování hořících knotů (kratiknoty), nože, číše, kadidelnice z ryzího zlata.
Po dostavbě chrámu do něj Šalomoun nechal přenést Boží schránu, a obětovalo se mnoho a mnoho
zvířat. Chrám naplnila Boží sláva. Šalomoun pořádal oslavy k otevření chrámu, které trvaly 14 dní,
při němž zdůraznil lidu, že se naplnilo Hospodinovo slovo o stavbě chrámu a o tom, že Bůh bude
přebývat uprostřed svého lidu.

Šalomoun se modlí k Bohu, prosí ho, aby přebýval uprostřed svého lidu, vyprošuje si Boží přízeň,
kterou mu Bůh slibuje, když Ho bude poslouchat jak král, tak lid. Šalomoun se modlí i za lid a Boží
ochranu pro něj v různých situacích (např. při válce, suchu, hladu, moru aj.). Na závěr pak Šalomoun
žehná lidu a vyslovuje přání, aby Bůh byl přítomen mezi lidem a lid mu byl poslušný a dodržoval jeho
nařízení.

Zdroj obrázku: http://3.bp.blogspot.com/-QL50wJWgZbg/UA2xS5UCaOI/AAAAAAAAA4I/ad6xHzP9r4/s1600/sal4.jpg

Zdroj obrázku: http://biblevkapcevody.cz/galerie/dejiny/1-salomounuv-chram-text.jpg
VIDEO: Model Šalomounova chrámu
http://www.7den.cz/video-3d-model-salamounova-chramu/

Pro zvídavé:
 Šalomoun poskytl Chíramovi 9 milionů kg pšenice a 20 000 litrů oleje každý rok
 Šalomoun měl 70 000 nosičů a 80 000 kameníků a 3 300 velitelů nad pracemi
 Velesvatyně měla tvar kostky o straně 20 loket
 Bronzové nádrže měly objem asi 1800 litrů
 Při zasvěcení chrámu přinesl Šalomoun oběti 22 000 skotu a 120 000 ovcí
Myšlenky k 58. lekci (aplikace):
 Nastává období míru, klidu od všech nepřátel, a proto je možno postavit chrám (naplňuje se
tak Hospodinovo slovo dané Davidovi) – Boží slovo se dříve nebo později splní
 Chrám je stavěn z nejlepších materiálů a Šalomoun (díky Boží přízni) má vlastně neomezené
zdroje – Bůh sám nám dává mnoho, my mu v podstat jen vracíme
 Velkolepost chrámu – Bůh si zaslouží od nás to nejlepší – dávám mu to „zlato“ a „cedrové
dřevo“ nebo jen zbytky?
 Klíčové bylo zasvěcení chrámu – chrám měl být místem, kde bude přebývat Hospodin – byl
postaven v centru Jeruzaléma – Bůh chce přebývat v centru našeho života, nikoli na jeho okraji
 Na zasvěcení padly desítky tisíc obětí, pak Boží sláva naplnila chrám – pro naše zasvěcení umíral
Ježíš Kristus, abychom díky jeho oběti mohli mít s Bohem blízký vztah, aby mohl uprostřed nás
lidí (a i v životě jednotlivce) osobně přebývat
 Spolu s ukončením výstavby chrámu a zasvěcením byla také prosba o Boží ochranu a
zdůraznění požadavku poslušnosti – poslouchat Boží nařízení se vyplácí, protože ON ví, co je
pro nás nejlepší
Souvislost s Novým zákonem: BOŽÍ CHRÁM V NÁS (1. Korintským 3,16n a 6,19n)
Biblický text: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí
Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1. K 3,16-17)
„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?
Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1. K 6,19-20).
Bůh je natolik velký a mocný, že se nemůže vlézt do žádné budovy, na druhou stranu je duchovní
podstaty a může být součástí lidského nitra. Každý člověk touží po něčem, co ho přesahuje, touží po
věčnosti, touží poznat, odkud a kam v životě jde. Bůh sám chce přebývat v našem srdci = myšlení, nitru.
Naše tělo, ve kterém přebývá i duše a duch, je takovým chrámem. Máme se o tělo starat a svým tělem
oslavovat Boha, to znamená, že to, co dělám, má dělat Bohu radost. Nemáme si tělo ničit, ať již
nevhodnou stravou, drogami, alkoholem apod., protože pokud jsme nemocní, naše možnosti jsou
omezené, a pokud si to zaviníme sami, je to škoda. Zaplnit nitro můžeme vším možným, důležité je,
abychom ho plnili Božím Duchem, i když je to neustálý boj, protože ten Zlý, satan se snaží, aby náš
chrám, naše nitro, bylo poničené a my jsme nemohli sloužit Bohu ani druhým.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Dráha se dřevem – motiv splavování dřeva na stavbu chrámu. Úkolem je pomocí tyče projet
překážkovou dráhu a tlačit přitom kus kulatého dřeva. Komu se to podaří nejrychleji?
2. Nošení kamenů – motiv nosičů kamenů na stavbu chrámu. Úkolem je přenosit co nejvíce kostek
pomocí dvou dřívek na vzdálenost cca 5m během 1-2 minut.
3. Stavba z lega „dupla“ – motiv stavby chrámu. Úkolem je postavit co nejrychleji model
velesvatyně (tzn. kostka).
4. Lidské orgány – motiv těla jako chrámu Božího. Úkolem je napsat za 1-3 minuty co nejvíce
vnitřních orgánů.

