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Otázky na úvod 

 Co je podle Tebe Davidův stánek? 

 Máme se o toto téma zajímat více než o jiná témata (není 

to jenom nějaká křesťanská móda)? 

 Co můžeme očekávat, když toto téma správně 

pochopíme? 

 Proč má dojít k obnově Davidova stánku a co se má 

doopravdy obnovit (24/7 modlitba a chvála)? 

 Pro koho je to téma nejvíce zajímavé – pro modlitebníky, 

chváliče, proroky nebo celou církev? 

 Jaký je vztah Mojžíšova a Davidova stánku, resp. 

Šalamounova (a dalších verzí) chrámu ? 

 Není už Davidův stánek překonán Novou smlouvou? 

 



Hlavní místa v Písmu 
Sk 15: 14  “Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů přijal lid pro své 

jméno. 15  A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: 16  ,Potom se 

vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek (G4633), jeho trosky znovu 

vystavím a vztyčím jej, 17  aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny 

národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí. 

18  Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna. 19  Proto soudím, abychom 

nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu, 20  ale napsali jim, aby se 

zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve. 

21  Neboť Mojžíš má ode dávných pokolení v každém městě své hlasatele v 

synagógách, kde bývá čten každou sobotu.“ (G4633 = skene = stan, látková chata, 

stánek, přebývání) 

Amos 9: 11 V onen den postavím padající Davidův stánek (H5521) a jeho trhliny 

zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných. 

12  Podrobí si pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů; i budou 

nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí. (H5521 = suka = 

chatrč, domek, altán, stan) 

Iz 16:5  A milosrdenstvím bude upevněn trůn a usedne na něj ve stanu (H0168) 

Davidově v pravdě ten, kdo bude soudit podle práva a vyhledávat je a bude 

zběhlý ve spravedlnosti. (H0168 = ohel = stan, přikrytí) 

 



Hlavní místa v Písmu II. 
Ř 8:34  Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i 

vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 

Iz 56:6  Také cizince, kteří se připojují k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali 

Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu před 

znesvěcením a drží se pevně mé smlouvy, 7  ty přivedu na svou svatou horu a 

rozradostním je ve svém domě modlitby; jejich zápaly a jejich oběti budou 

vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat 

domem modlitby pro všechny národy. 8  Výrok Panovníka Hospodina, který 

shromažďuje zapuzené Izraelovy: Ještě mu k jeho shromážděným shromáždím 

další. 

Mt 21:9  Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázely, křičely: „Hosana 

synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Pána! Hosana na výsostech!“ 

10  Když vjel do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo: „Kdo to je?“ 

11  Zástupy říkaly: „To je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galileji.“ 12  Ježíš 

vstoupil do Božího chrámu a vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali, 

zpřevracel stoly směnárníků i sedadla prodavačů holubů 13  a řekl jim: „Je 

napsáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby‘, ale vy z něj děláte jeskyni 

lupičů.“ 14  A přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a uzdravil je. 15  Když 

velekněží a učitelé Zákona spatřili ty podivuhodné věci, které učinil, i děti volající 

v chrámě: „Hosana synu Davidovu“, byli pobouřeni 16  a řekli mu: „Slyšíš, co tihle 

říkají?“ Ježíš jim řekl: „Ano. Nikdy jste nečetli:‚Z úst nemluvňat a kojenců sis 

připravil chválu‘?“ 

 

 



Hlavní místa v Písmu III. 
Sk 2:1  Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. 2  Náhle se 
ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3  A 
ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se 
usadil jeden. 4  Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými 
jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 5  V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní 
muži ze všech národů, které jsou pod nebem. 6  A když se ozval ten zvuk, sešlo se 
mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. 
7  Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: „Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu 
mluví, Galilejci? 8  Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme 
se narodili? 9  Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a 
Kappadokie, Pontu a Asie, 10  Frygie a Pamfylie, Egypta a oblastí Libye u Kyrény a 
návštěvníci z Říma, 11  Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: všichni je slyšíme 
mluvit našimi jazyky veliké věci Boží.“ … 25  Neboť David o něm říká: ‚Viděl jsem 
Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal; 26  proto se mé 
srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději, 
27  neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu. 
28  Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří.‘“ 29  „Muži 
bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a 
jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. 30  Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh 
přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder; 31  viděl do 
budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla 
zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. 32  Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a 
my všichni jsme toho svědky. 33  Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od 
Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. 34  Neboť 
David nevystoupil na nebesa, ale sám říká: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé 
pravici, 35  dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘ 
 

 



Hlavní místa v Písmu IV. 
J 1:14  A Slovo se stalo tělem a přebývalo (stanovalo) mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.  

 

J 4:23  Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; 
vždyť sám Otec hledá takové ctitele. 24  Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v 
duchu a pravdě.“  

 

Ef 6:18  Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s 
veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté, 19  i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když 
otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, 

 

1 Tes 5:16  Vždycky se radujte. 17  Neustále se modlete. 18  Ve všem vzdávejte díky, neboť 
toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 19  Ducha neuhašujte. 20  Proroctvími nepohrdejte. 

 

Zj 5:7  I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. 8  A když ho vzal, čtyři živé bytosti i 
čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což 
jsou modlitby svatých. 9  A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, 
protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 
10  a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ 

 

Zj 21:3  A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude 
přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. 4  A Bůh 
setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť 
první věci pominuly.“ 

 

V NZ  čteme, že máme zpívat žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně (Ef. 5:19, Kol 
3:16), zpívat v „Duchu“ (1 K 14:15), zvedat svaté ruce při modlitbě (1 Tim 2:8) a dávat 
Bohu oběť chval (Heb. 13:15).  



Kdo je náš protivník? 
Iz 14:3  I stane se v den, kdy ti Hospodin dopřeje odpočinutí od tvého trápení …. že proneseš o 

babylonském králi toto pořekadlo: Jak přestal utlačovatel, jak přestal útok! … 9  Podsvětí dole 

se třese na tebe, vstříc tvému příchodu; …  Ti všichni promluví a řeknou ti: I ty jsi zbaven síly 

jako my? Stal ses nám podobným! 11  Do podsvětí je svržena tvá vznešenost, hudba tvých 

harf; pod tebou jsou rozprostřeny larvy a červi jsou tvou přikrývkou. 12  Jak jsi spadl z nebes, 

třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy! 13  A 

ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; 

usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. 14  Vystoupím na výsosti oblaku, 

vyrovnám se Nejvyššímu. 15  Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy. 

 

Ez 28:12  Lidský synu, pozvedni žalozpěv nad týrským králem. Řekneš mu: Toto praví 

Panovník Hospodin: Ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. 13  Byl jsi v Edenu, 

Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, 

safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, 

kdy jsi byl stvořen. 14  Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl 

jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. 15  Byl jsi bezúhonný na 

svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. 16  Pro 

množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil 

svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých 

kamenů. 17  Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou 

skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali. 18  Pro 

množství svých zvráceností jsi špatností svého obchodování znesvětil své svatyně. I vyvedl 

jsem z tvého středu oheň a ten tě strávil, proměnil jsem tě v popel na zemi před očima všech, 

kteří tě vidí. 19  Všichni mezi národy, kdo tě znají, se nad tebou zhrozili, stal ses výstrahou a už 

navěky nebudeš. 

 

 
 

 



Kdo je náš protivník? – pokrač. 
Za 3:1  Potom mi ukázal velekněze Jóšuu stojícího před Hospodinovým andělem a Satan 

stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2  Hospodin řekl Satanovi: Ať tě napomene 

Hospodin, Satane! Ať tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém. Což to není 

poleno zachráněné z ohně? 

Mt 4:1  Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. … 8  Pak ho 

Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 

9  A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“ 10  Tu 

mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a 

jeho jediného uctívat.‘“ 11  A tehdy ho Ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili 

mu. 

Lk 8:12  ‚Podél cesty‘ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich 

srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. 

J 8:44  Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a 

nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého 

vlastního, protože je lhář a otec lži. 

Sk 5:3  Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a 

dal jsi stranou část z výtěžku za to pole? 

2 K 11:14  A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. 

Jb 4:7  Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. 

Zj 12:10  A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a 

kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich 

bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 

 

 

 

 

 
 

 



Davidův stánek a církev - teze 

 Církev není totéž jako Davidův stánek, ale má být „Davidovým 
stánkem“. 

 

 Davidův stánek není jenom chvála a uctívání (24/7/365), ale také 
místo vlády (a prosazování spravedlnosti). 

 

 Obnova Davidova stánku započala Ježíšovou službou, ale neskončila 
jí. 

 

 Obnovit Davidův stánek je úkol nad možnosti jednoho místního 
sboru. 

 

 Obnovení Davidova stánku je předpoklad duchovního boje celé 
církve (vycházení a vcházení). 

 

 Obnovení Davidova stánku je předpoklad evangelizace celou církví. 

 

 Obnovení Davidova stánku je nástrojem jednoty církve ve městě.  



Církev ve městě a Domy modliteb I (jako 

uzavřené komunity - „kláštery“) 
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Církev ve městě a Domy modliteb II (jako 

služba místním sborům) 
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Několik otázek kolem Davida 

 Odkud se David dozvěděl, že má postavit stánek a 

přemístit tam schránu úmluvy?  

 Kde vzal David jistotu, že má svolení přemístit archu na 

Sion a oddělit ji od Mojžíšova stánku? 

 Co duchovně znamenalo, když Mojžíšův stánek  fungoval 

bez schrány (a později stejně tak chrám)? 

 Jak to, že David mohl vstoupit do Boží přítomnosti (před 

schránu), aniž byl veleknězem a ani z kmene Levi? 

 Kdo dal Davidovi povolení obětovat a žehnat lidu (2 Sa 

6:17)?  Za stejný skutek přece Hospodin odvrhl Saula? 

 Jak mohl David obětovat něco jiného než zvířecí oběti?  



Mojžíšův stánek 



Mojžíšův stánek II. 



Co bylo v Davidově stánku? 

2 Pa 1:1  Šalomoun, syn Davidův, pevně vládl svému království a Hospodin, jeho Bůh, byl s 

ním a nesmírně jej vyvýšil. 2  Šalomoun vydal rozkaz celému Izraeli, velitelům nad 

tisíci a nad sty, soudcům a všem předákům z celého Izraele, totiž představitelům rodů, 

3  a ubírali se, Šalomoun s celým shromážděním, na posvátné návrší v Gibeónu; 

tam byl Boží stan setkávání, který na poušti zhotovil Mojžíš, služebník 

Hospodinův. 4  Boží schránu dal ovšem David přenést z Kirjat-jearímu na místo, 

které pro ni připravil v Jeruzalémě, kde pro ni postavil stan. 

 





Co bylo na schráně tak důležitého? 

Leviticus 16:1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, 

když svévolně předstoupili před Hospodina. 2  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Promluv ke svému 

bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, 

který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. 3  Jen tak smí 

Áron přistupovat ke svatyni: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. 

4  Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou 

šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje vodou, než je oblékne. 5  Od 

pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. 

…11  Potom přivede Áron býčka jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal 

smírčí obřady, a porazí ho jako svou oběť za hřích. 12  Vezme z oltáře, od Hospodina, 

kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to 

dovnitř za oponu. 13  Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí 

příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel. 14  Potom vezme trochu krve z 

býčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem 

trochu krve sedmkrát. 15  Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř 

za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví býčka; stříkne ji na příkrov a před 

příkrov. 16  Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich 

přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který 

stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. 17  Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když 

vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za 

sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. 

 



Co bylo na Davidově stánku přitažlivé? 

 2 Samuelova 6:14  A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom 

přepásán lněným efódem. 15  David a všechen izraelský dům vystupovali s 

Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. 16  Když Hospodinova 

schrána vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z 

okna. Viděla krále Davida, jak se točí a vyskakuje před Hospodinem, a v srdci jím 

pohrdla. 17  Hospodinovu schránu přinesli a umístili ji na příslušném místě 

uprostřed stanu, který pro ni David postavil. David obětoval před 

Hospodinem zápalné a pokojné oběti. 18  Když David dokončil obětování 

zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. 

 

 1 Pa 16:1  Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni 

David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti. 2  Když David 

dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově 

jménu. 3  Pak podělil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochníčkem chleba 

a datlovým a hrozinkovým koláčem. 4  Potom určil lévijce, kteří by přisluhovali 

u Hospodinovy schrány a připomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu 

chválu a oslavovali jej. 

 

 

 



Co bylo na Davidově stánku přitažlivé? II. 

 Ž 15:1: Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na 

tvé svaté hoře? 2  Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze 

srdce zastává pravdu, 3  nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého 

druha nekydá hanu, 4  pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí 

Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, 5  nepůjčuje na lichvářský úrok, 

nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. 

  Ž 27:5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, 

na skálu mě zvedne. 6  Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu 

budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu. 

 Ž 61:1: Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův. 2  Slyš, Bože, 

mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj, 3  z končin země k tobě volám se sklíčeným 

srdcem. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá, 4  ty jsi moje útočiště a pevná věž 

proti nepříteli. 5  Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých 

křídel. 

 Ž 63:1: Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. 2  Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za 

úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, 

bezvodé zemi. 3  Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. 

 



Proč Sion? 

 Ž 132:1  Poutní píseň. Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho 

usilovnou péči, 2  jak se zapřisáhl Hospodinu, zavázal se slibem Přesilnému 

Jákobovu: 3  "Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, 

4  očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí, 5  dokud nenaleznu 

Hospodinu místo, příbytek Přesilnému Jákobovu!“ 6  A hle, v Efratě jsme o 

ní uslyšeli, našli jsme ji na Jaarských polích. 7  Vstupme do jeho příbytku, 

klanějme se před podnožím jeho nohou. 8  Povstaň, Hospodine, k místu svého 

odpočinku, ty sám i schrána tvé moci! 9  Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, 

tvoji věrní ať plesají. 10  Pro Davida, svého služebníka, neodmítej svého 

pomazaného. 11  Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost - nevezme to 

nazpět: "Toho, jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn. 12  Dodrží-li 

tvoji synové mou smlouvu i toto mé svědectví, jemuž je budu učit, navždy 

budou též jejich synové sedat na tvém trůnu.“ 13  Hospodin si totiž zvolil 

Sijón, zatoužil jej mít za sídlo: 14  "To je místo mého odpočinku navždy, 

usídlím se tady, neboť po něm toužím. 15  Jeho stravě budu hojně žehnat, 

jeho ubožáky budu sytit chlebem. 16  Jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho 

věrní budou zvučně plesat. 17  Zde dám pučet Davidovu rohu, svému 

pomazanému budu pečovat o planoucí světlo. 18  Jeho nepřátelům dám za 

oděv hanbu, ale na něm se bude jeho čelenka třpytit." 

 

 



Co o Jeruzalému (Sionu) mohl vědět David? 

 Místo stvoření? (biblický Eden) 

 Místo Melchisedekova trůnu – Gn 14:18 

 Místo oběti Izáka (hora Mória) – Gn 22:2, 2 Pa 3:1 

 „To místo“ Jákobova žebříku – Gn 28:12 

 Místo s neobvyklou ochranou – Luz (páteřní kost), Jebusejci (Sd 1:21, 2 Sa 5:6) 

 David odnesl hlavu Goliáše do Jeruzaléma (1 Sa17:54) – proč asi? (kontrolní 
otázka: Byl David pomazaný za krále před anebo po vítězství nad Goliášem?) 
 



Pozemský a nebeský Jeruzalém (Sion) 

 Jméno Šálem původně za Melchisedeka (Gn 14:18, Žd7:1-2) 

 Abraham nazval město Jahve-Jiréh (Bů se stará, vidí) – Gn 22:14 

 Jerušalajim – tzv. duál 

 Iz 33:20  Pohleď na Sijón, město našich slavností! Tvé oči spatří Jeruzalém, 
nivu poklidnou, stan, který nebude stržen, jehož kolíky nikdy nebudou 
vytrženy a z jehož provazů se žádný nepřetrhne. 21  Neboť tam je náš 
Vznešený, Hospodin. Je to místo, kde jsou řeky, říční ramena přeširoká; 
nevydá se tam veslice a vznosný koráb tam nepřepluje. 22  Hospodin je náš 
soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. 
23  Tvé provazy povolily, nebudou schopné udržet stěžeň ani napnout plachtu. 
Tehdy bude rozdělena hojná kořist, i kulhaví si naloupí lup. 24  Nikdo z 
obyvatel neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna 
nepravost. 

 Heb 12:22  Ale přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, 
nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění 
23  a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci 
všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými, 24  a k 
prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení, která mluví lépe než 
Ábel  

 Princip „jako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6:10, Zj 5:8)  



Davidova smlouva 

Ž 89:4-5, 20-38:  

 řekls: "Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, 
svému služebníku: 5  Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem 
zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení." … 20  Ve vidění promluvil jsi 
jednou ke svým věrným. Řekls: "Poskytl jsem bohatýru pomoc, povýšil jsem 
vybraného z lidu. 21  Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho 
svým olejem svatým. 22  Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má 
paže. 23  Nepřítel ho nepřekvapí a bídák ho nepokoří. 24  Před ním potřu jeho 
protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí. 25  Bude s ním mé milosrdenství a 
věrnost, jeho roh se pozvedne v mém jménu. 26  I na moře vložím jeho ruku a 
jeho pravici na řeky. 27  On mě bude vzývat: >Tys můj Otec, můj Bůh, moje 
spásná skála<, 28  a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. 
29  Svoje milosrdenství mu zachovám věčně, věrně dodržím svou 
smlouvu. 30  Jeho potomstvu dám trvat navěky, jeho trůnu po všechny dny 
nebes. 31  Opustí-li jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, 
32  budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, 
33  ztrestám jejich nevěrnosti metlou a ranami jejich nepravosti, 34  ale svoje 
milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, 35  neznesvětím svoji 
smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů. 36  Jednou jsem přísahal na svou 
svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? 37  Jeho potomstvo potrvá navěky, i jeho 
trůn přede mnou bude jako slunce, 38  pevně bude stát navěky jako měsíc, 
věrný svědek nad oblaky." 



Davidova smlouva II. 

2 Sa 7:5-29 

  "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v 
něm sídlil? 6  Nesídlil jsem v domě od toho dne, … 11  ode dne, kdy jsem správou svého izraelského 
lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on 
vybuduje dům tobě. 12  Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému 
potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. 13  Ten vybuduje dům pro mé jméno 
a já upevním jeho královský trůn navěky. 14  Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Když se 
proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli člověka. 15  Avšak svoje milosrdenství mu 
neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. 16  Tvůj dům a tvé království 
budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn." 17  Nátan k Davidovi promluvil ve 
smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. 18  Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a 
řekl: "Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? 19  A i to bylo v 
tvých očích málo, Panovníku Hospodine. Dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta. 
Takové naučení dopřáváš člověku, Panovníku Hospodine. 20  O čem by ještě mohl David k tobě 
promluvit? Panovníku Hospodine, ty znáš svého služebníka. 21  Pro své slovo a podle svého srdce jsi 
učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. 22  Vždyť jsi tak veliký, Hospodine 
Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. 
23  Kdo je jako tvůj lid, jako Izrael, jediný pronárod na zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit jako svůj 
lid, a tak si učinil jméno! Vykonal jsi pro něj veliké a hrozné věci, pro svou zemi, před svým lidem, 
který sis vykoupil z Egypta, z pronárodů, z jeho bohů. 24  Pevně jsi podepřel svůj izraelský lid, je 
tvým lidem navěky. A sám ses jim stal, Hospodine, Bohem. 25  Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď 
navěky své slovo, které jsi promluvil o svém služebníku a o jeho domě. Učiň, jak jsi promluvil. 
26  Ať je navěky veliké tvé jméno, ať se říká: »Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem.« A dům tvého 
služebníka Davida ať je před tebou pevný. 27  Neboť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, jsi svému 
služebníku ohlásil: »Vybuduji ti dům.« Proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k tobě tuto 
modlitbu. 28  Ano, Panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda. Přislíbil jsi svému 
služebníku takové dobrodiní. 29  Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před 
tebou navěky. Vždyť jsi to, Panovníku Hospodine, přislíbil. Tvým požehnáním bude dům tvého 
služebníka požehnán navěky." 



Co v Jeruzalémě (na Sionu) bránili Jebúsejci? 

 Místo s neobvyklou ochranou - Jebusejci (Sd 1:21, 2 Sa 5:6), kteří si nárokovali 
Boží ochranu (mysleli si, že dokonce jenom jejich chromí přemůžou každou 
armádu), protože byli na místě trůnu Melchísedeka. Kdo byl Melchisedek? Král 
spravedlnosti a dokonce knězem Nejvyššího Boha. Mohl to být Šém, syn Noeho, 
který v té době byl ještě naživu a mohl se tak setkat s Abrahamem jako prvorozený 
(dědic) kazatele spravedlnosti Noeho. Pokud se setkal Abraham s Melchisedekem ve 
svých 85 letech, měl v té době Šém 545 let (dožil se 600 let – viz Gn 11). Jebúsejci 
představovali náboženského ducha. Dřív pravděpodobně  strážili úřad Melchisedeka, 
pak se postavili proti Izraelcům a Boží sláva od nich odstoupila. 

 

 David se stal v Jeruzalémě králem i veleknězem „spravedlnosti a pokoje“ podle 
řádu Melchisedekova (viz Ž 110) a jeho spravedlnost pokryla izraelský národ. 
Jeho syn (potomek) Ježíš se stal králem a veleknězem spravedlnosti a pokoje 
podle řádu Melchisedeka a má tolik spravedlnosti nazbyt, že může každému dát 
zadarmo a přikrývat všechny národy pláštěm spravedlnosti dle proroctví Amose 
9:11n, resp. Sk 15. Melchisedek není jméno, ale spíše titul – viz Žd 7:1:Tento 
Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha Nejvyššího, který se setkal s 
Abrahamem, když se navracel od porážky králů, a požehnal mu, 2  a kterému 
také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu ,král 
spravedlnosti`, dále pak i král Sálemu, což znamená ,král pokoje`. 3  Je bez otce, 
bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je 
připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy. 4  Hleďte, jak veliký je 
ten, jemuž i patriarcha Abraham dal desátek z kořisti. 

 
 





Kdo jediný mohl dobýt Jeruzalém, resp. Sion? 

 Kdo měl z izraelských kmenů přiděleno území Jeruzaléma v zaslíbené zemi? 

 Joz 18:21-28: Pokolení Benjamínovců a jejich čeledím patřila města: Jericho, …. 28  Sela, 

Elef a město Jebúsejcovo, to je Jeruzalém, Gibeat, Kirjat, čtrnáct měst i s dvorci. To je 

dědičný podíl Benjamínovců pro jejich čeledi. 

 Sd 1:21: Pokud však jde o Jebúsejce, obyvatele Jeruzaléma, nebyli Benjamínovci s to si je 

podrobit; proto až dodnes sídlí Jebúsejec v Jeruzalémě spolu s Benjamínovci. 

 Z jakého kmene byl první izraelský král? A proč? 

 Izrael si předčasně vymohl na Bohu krále – dostal ho z kmene Benjamin, ale měl čekat na 

krále z kmene Juda. 

 Ž 110:1  Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé pravici, já ti 

položím tvé nepřátele za podnoží k nohám." 2  Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze 

Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel! 3  Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy 

pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo. 

4  Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu. 

5  Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.  

 Heb 7:12  Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. Přísahou Davidovi, 

změnil Bůh pravidla - viz Davidova poslední slova (2 Sa 23).  

 Joz 15:63 Ale jebúsejské obyvatele Jeruzaléma nebyli Judovci s to si podrobit. Tak sídlí 

Jebúsejci s Judovci v Jeruzalémě až dodnes. 

 2 Sa 5:6: Král šel se svými muži na Jeruzalém proti Jebúsejcům, obyvatelům země. Ti 

Davidovi řekli: "Sem nevstoupíš, leč bys odstranil slepé a kulhavé." Prohlásili: "Sem 

David nevstoupí.„ 7  Ale David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo. 

 



Šalamoun jako Davidův potomek z jeho „domu“ 

1 Pa 28:1  David shromáždil do Jeruzaléma všechny izraelské velitele, velitele kmenů, velitele 

oddílů, …. 3  Bůh však mi řekl: Nestav dům pro mé jméno, neboť jsi bojovník a prolil jsi 

mnoho krve. 4  Hospodin, Bůh Izraele, si mě vyvolil z celého domu mého otce, abych byl 

navěky králem nad Izraelem. Vždyť Judu si vyvolil za vévodu a v domě Judově dům mého 

otce a mezi syny mého otce si oblíbil mě, aby mě ustanovil králem nad celým Izraelem. 5  Ze 

všech synů -- a Hospodin mi dal mnoho synů -- si vyvolil mého syna Šalomouna, aby seděl na 

trůnu Hospodinova království nad Izraelem. 6  Řekl mi: Tvůj syn Šalomoun, ten postaví můj 

dům a má nádvoří, neboť jeho jsem si vyvolil za syna a já budu jeho otcem. 7  …. 9  A ty, můj 

synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou duší, neboť 

Hospodin zkoumá každé srdce a zná každé zaměření myšlenek. Budeš-li jej hledat, dá se ti 

nalézt, opustíš-li ho, natrvalo tě odvrhne. 10  Nuže pohleď, že Hospodin si tě vyvolil, abys 

postavil dům pro svatyni. Posilni se a jednej. 11  David dal svému synu Šalomounovi plán 

předsíně, jeho budov, jeho pokladnic, jeho horních místností, jeho vnitřních pokojů a domu pro 

slitovnici, 12  plán všeho, co měl na mysli: nádvoří Hospodinova domu, všechny okolní 

komory, pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí, 13  oddíly kněží a lévitů, všechnu 

práci služby Hospodinova domu a všechny předměty služby Hospodinova domu. 14  Též váhu 

zlata na všechny zlaté předměty každé bohoslužby, váhu pro všechny stříbrné předměty a pro 

všechny předměty každé bohoslužby, 15  … 19  To všechno bylo písemně, protože 

Hospodinova ruka byla nade mnou; on mi dal pochopit plán celého díla. 20  David řekl 

svému synu Šalomounovi: Posilni se, buď odvážný a jednej. Neboj se a neděs se, neboť 

Hospodin Bůh, můj Bůh, je s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud nedokončíš 

všechnu práci pro službu Hospodinova domu. 21  Zde jsou oddíly kněží a lévitů pro každou 

službu Božího domu; budou s tebou při každé práci, ke všemu ochotní a moudří, ke každé 

službě, a také předáci a všechen lid pro každý tvůj záměr. 



Ježíš jako Davidův potomek z jeho „domu“ 

 Daniel 9:20  Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, 

svého lidu, a předkládal Hospodinu, svému Bohu své prosby o smilování za svatou 

horu Boží, 21  tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, 

kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního 

obětního daru. 22  Poučil mě, když se mnou mluvil. Řekl: "Danieli, nyní jsem 

vyšel, abych ti posloužil k poučení. 23  Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo 

slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo 

a rozuměj vidění. 24  Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému 

svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny 

hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění 

vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. 

 Bez schrány, nebylo možno vylít krev na slitovnici. Když byl rozbořený chrám, 

nešlo usmiřovat a bylo nutno soudit. I když byl chrám za Nehemjáše obnoven, 

nebyla tam ale schrána (a ani na něm nespočinula Boží sláva). Po 70x7 letech přišel 

Mesiáš, který vyřešil hřích, zprostil viny, uvedl do věčné spravedlnosti, zapečetil 

vidění a proroctví, a pomazal svatyni svatých s největší slávou!!! 

 Jan 2:19 Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej 

postavím.“ 20  Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej 

chceš postavit ve třech dnech?"  



Vztah Mojžíšovy, Davidovy a Nové smlouvy 

Charakteristika Mojžíšova 

smlouva 

Davidova 

smlouva 

Nová smlouva 

Oběti 

 

zvířat chvály Ježíšova jediná oběť, církev 

neustále chválí 

Kněžství 

 

rod Levi, 

Áronovci 

Melchisedekův 

řád, Áronovci 

Melchised. řád, Ježíš jako 

velekněz i oběť, všeobec. 

kněžství křesťanů 

Přístup do 

Svatyně svatých 

Áronovci 

jednou za rok, 

opona 

Otevřený 

přístup bez 

opony 

Smělý přístup přímo k Otci už 

nyní i v našem těle 

Sláva Vázána na 

Archu (ale i v 

Gibeonu) 

Vázána na 

Archu 

Vázána na Ježíše, který je 

stále s námi, ve chvále 

Forma 

svatostánku 

Stánek, chrám Stánek Tělo Kristovo jako stánek i 

chrám 

Vybavení 

svatostánku 

Oltář, stůl, 

bazén, svícen, 

kadidelnice, 

archa, … 

Archa úmluvy, 

hudební 

nástroje 

Čisté srdce 



Co se dělo v Davidově stánku? 

1 Pa 25:1  David s veliteli armády oddělil pro službu syny Asafovy, Hémanovy a 

Jedútúnovy, aby prorokovali s lyrami, s harfami a činely. Počet těch, kteří konali dílo 

podle své služby, byl: 2  Ze synů Asafových: Zakúr, Josef, Netanjáš a Asaréla. Synové 

Asafovi byli pod vedením Asafa, který prorokoval pod vedením krále. 3  Z Jedútúna, 

synové Jedútúnovi: Gedaljáš, Serí, Izajáš, Chašabjáš a Matitjáš, celkem šest, pod 

vedením svého otce Jedútúna, který prorokoval s lyrou za vzdávání díků a chválení 

Hospodina. 4  Z Hémana, synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerímót, 

Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótír a 

Machazíót. 5  Všichni tito byli synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov, 

aby byl pozdvižen jeho roh. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery. 6  Všichni tito byli 

pod vedením svého otce pro zpěv v Hospodinově domě s činely, harfami a lyrami, pro 

službu Božího domu. Asaf, Jedútún a Héman byli pod vedením krále. 7  Jejich počet 

spolu s jejich bratry vycvičenými ve zpěvu Hospodinu, samí zkušení muži, byl dvě stě 

osmdesát osm. 8  Losy pro službu nechali padnout jak pro malé, tak i velké, zkušené i 

učedníky. 9  První los padl pro Asafa na Josefa; … 31  dvacátý čtvrtý na Rómamtí-ezera, 

jeho syny a bratry, dvanáct. 

 Proč byl celkový počet služebníků 288? (24*12, 1. až 24. los) 

 Jakou měl kompetenci Asaf? „Prorokovat pod vedením krále“ 

 Jakou měl kompetenci Jedutún? „Prorokovat s lyrou za vzdávání díků a chválení 

Hospodina“ 

 Jakou měl kompetenci Héman? „Králův vidoucí podle Božích slov“ 

 

 

 



SZ obnova Davidova stánku 
 Šalamoun - 1010 př. K. (2 Kr 5-7) 

 Jošafat - 896 př. K.  (2 Pa 20) 

 Joáš - 835 př. K. (2 Pa 23-24) 2 Pa23:18  Jójada vložil dozor nad Hospodinovým domem do 

ruky lévijských kněží, které David přidělil nad Hospodinovým domem, aby přinášeli Hospodinu 

zápalné oběti, jak je napsáno v Mojžíšově zákoně, s radostí a zpěvem podle Davidových pokynů. 

 Chizkiáš  - 726 př. K. (2 Pa 29-30) 2 Pa29:25  Ustanovil v Hospodinově domě lévity s činely, 

harfami a lyrami podle příkazu Davida a Gáda, králova vidoucího, a proroka Nátana, neboť to 

byl příkaz od Hospodina prostřednictvím jeho proroků. 26  Lévité stáli s Davidovými nástroji a 

kněží s trubkami. 27  Chizkijáš přikázal, aby přinášeli zápalnou oběť na oltáři. Ve chvíli, kdy ta 

zápalná oběť začala, začala Hospodinova píseň a trubky pod vedením nástrojů izraelského krále 

Davida. 28  Celé shromáždění se sklánělo, zpívala se píseň a trubky troubily, a to všechno se 

dělo, dokud nebyla zápalná oběť dokončena. 29  Když obětování skončilo, král a všichni, kdo 

byli s ním, poklekli a klaněli se. 30  Král Chizkijáš s knížaty řekl lévitům, aby chválili Hospodina 

slovy Davida a vidoucího Asafa. Chválili s radostí, poklekali a klaněli se. 

 Jóšijáš  - 623 př. K. (2 Pa 35) 2 Pa 35:15  Zpěváci, synové Asafovi, byli na svých stanovištích 

podle příkazu Davida, Asafa, Hémana a králova vidoucího Jedútúna; tak i vrátní byli v každé 

bráně. Nemuseli opustit svou službu, protože jejich bratři lévité pro ně oběť připravili. 

 Ezdráš  - 536 př. K. (Ezd 3:10-13) Ezrd3:10  Když stavitelé položili základy Hospodinova 

chrámu, zaujali místa kněží oblečení v roucha s trubkami a lévité, synové Asafovi, s činely, aby 

chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. 

 Nehemiáš - př. K. (Neh 12:28-47) Neh 12:45  Zachovávali řád svého Boha a řád očišťování. 

Také zpěváci a vrátní sloužili podle příkazu Davida a jeho syna Šalomouna. 46  Neboť 

odedávna, už ve dnech Davida a Asafa, byli předáci zpěváků a písně chvály a díků Bohu. 

 

 

 

 

 

 

 



Co Bůh (ne)obnovuje? 

 Bůh neobnovuje Mojžíšův stánek ani Šalamounův (Nehemjášův či Herodův) chrám, 

ale Davidův stánek. David totiž udělal něco jako prorocký prototyp toho, co Bůh 

zamýšlel na konci věků. 

 

 Otázka: Jaký je vztah Davidovy a Nové smlouvy? 

 Odpověď: Davidova smlouva umožnila „prorocké okno milosti“ v době zákona. 

Ježíšův kříž je „filtr“, kterým něco projde a něco skončí. Končí zvířecí oběti, 

pokračují oběti chval z Davidovy smlouvy, které procházejí křížem a jsou 

povýšené na mnohem větší úroveň. Nová smlouva obsahuje Davidovu smlouvu, 

smlouvu s Abrahamem a řád Melchisedeka. 

 

 Otázka: Jak se naplní královská a kněžská role v řádu Melchisedeka? 

 Odpověď: Řád Melchisedekův je již naplněn Ježíšem, na začátku milénia 
nejspíše doslova usedne Ježíš navíc na trůn Davidův i na zemi, a tak dovrší 
vybudování/obnovení Davidova stánku v jeho vládařské i uctívací složce (viz Lk 
1:32). 

 

 Otázka: Kdo dokončí obnovu Davidova stánku? 

 Odpověď: Ježíš úplnou obnovu chvály i vlády svěřil svému Tělu. Tzn. že Církev 
se má učit vládnout z trůnu na Boží pravici a zároveň dnem i nocí chválit v 
Duchu a Pravdě svého Ženicha!!!  

 

 

 

 

 



Co Bůh (ne)obnovuje? II. 

 Otázka: Když David usiloval o ovládnutí Jeruzaléma (Siónu), mají o to 
usilovat Židé doslovně a fyzicky i dnes? Jako např. Antikrist, když se 
bude snažit vstoupit do chrámu. 

 Odpověď: Řád Melchisedekův je již naplněn Ježíšem, na začátku 
milénia nejspíše doslova usedne Ježíš navíc na trůn Davidův i na zemi, a 
tak dovrší vybudování/obnovení Davidova stánku v jeho vládařské i 
uctívací složce (viz Lk 1:32) 

 

 Otázka: Proč není ve smlouvě s Davidem, že mu Bůh zaslibuje stan, ale 
dům, království a trůn? 

 Odpověď: Stan je dočasný příbytek a Bůh směřuje k trvalému příbytku, 
což je charakterizováno pojmy dům, město, království a trůn. V Novém 
Jeruzalémě s námi bude osobně přebývat Bůh a nebude tam žádná 
svatyně, protože On sám je tou svatyní!!! (viz Zj 21:22) 

 

 Otázka: Je cílem obnovy Davidova stánku obnovit Davidův trůn v 
Jeruzalémě nebo chvála a přímluva 24/7 v Církvi?  

 Odpověď: V Kristu se stalo obojí a Ježíš úplnou obnovu těchto dvou 
složek svěřil svému Tělu. Tzn. že Církev se má učit vládnout z trůnu na 
Boží pravici a zároveň dnem i nocí chválit v Duchu a Pravdě svého 
Ženicha!!! 


