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41. Izraelité postavili stan, v němž bude přebývat 

Hospodin 

 
Mojžíš vyzval všechny Izraelity, aby pomáhali při stavbě stánku setkávání, do 

kterého pak uložili archu úmluvy. Mojžíš se ve stanu každý den modlil. 

Naslouchal, co mu Hospodin říká. 
 

Hospodin měl Izraelity rád. Věděl, že potřebují něco viditelného, aby nezapomínali na 

to, že je Hospodin s nimi. Řekl Mojžíšovi, aby nechal postavit stan setkávání. Ano, 

přesně tak! Šlo o krásný stan, který měl kolem dokola postavenou zeď z látek a tyčí. 

Stan se dal rychle postavit a složit, aby mohli Izraelité pokračovat na své cestě do 

zaslíbené země Kanaánu, kde již dříve žil Abrahám, Izák, Jakub a jeho dvanáct synů. 

Mojžíš pak vyzval lidi, aby mu přinesli potřebné věci, dary a materiál, z něhož by 

mohl být stan postavený. Lidé přijali Mojžíšovu výzvu s velkou radostí a začali mu 

přinášet velké množství všeho, čeho bylo ke stavbě zapotřebí. Muži nosili dřevo na 

sloupy. Ženy pak donesly své zlaté a stříbrné ozdoby a nádoby, které si nesly 

z Egypta. Šikovné ženy se pustili do výroby barevných látek. Vyrobili o krásné 

koberce a plátno na střechu stanu. Bohatí přinesli vzácné drahokamy a všelijaké 

voňavé oleje. Snesli toho tolik, že musel Mojžíš rozhlásit po táboře: ,,Už dost! Není 

třeba dalších darů.“ Bylo krásné, že lidé tyto dary věnovali dobrovolně a z lásky 

k Hospodinu. Těšili se z toho, že je má Hospodin rád a chce být s nimi. Mojžíš pak 

určil schopné muže, kteří řídili stavbu stanu setkávání. Těm také velice záleželo na 

tom, aby tento stan pro Hospodina byl co nejkrásnější. Uplynulo asi půl roku a stánek 

byl postavený. Uvnitř stanu bylo ukryto něco moc důležitého. Byla to zlatem zdobená 

archa úmluvy s deskami desatera. 

Do stanu však měli Izraelité zakázáno vcházet. Mohl tam jen Mojžíš a určení kněží. 

Mojžíš do stanu přicházel každý den. Modlil se tam a naslouchal, co mu Hospodin 

říká. Od Hospodina se zde dozvídal všechny potřebné informace o tom, co má dělat a 

co má říci Izraelitům. Když Mojžíš vycházel ze stanu, kde se setkal s Hospodinem, 

měl tvář ozářenou zvláštním jasem. Lidem z této záře oči přecházely, proto si Mojžíš 

musel tvář přikrývat závojem. Taková to byla zář. Když se nad stanem během dne 

vznášel oblak a v noci se proměnil v ohnivý sloup, Izraelité věděli, že Hospodin je 

mezi nimi.  

 

Úkol:  

Tak jako se Izraelité pustili do stavby stánku setkávání, tak lidé, kteří věřili v Boha 

a měli ho rádi, nechávali stavět Boží domy – kostely, do kterých dnes chodíme my a 

ve kterých je Bůh zvlášť oslavován. I nám by mělo záležet na tom, jak to bude 

v kostele vypadat. Jestli bude hezky nazdobený a čistý. Víš, kdo se u vás stará o 

výzdobu a úklid? Můžeš jim za tuto práci poděkovat a zeptat se, jestli jim můžeš 

nějak pomoci. 


