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� Základní verš 
„Nyní tedy, budete-li m� skute�n� poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím 

jako žádný jiný lid, t�ebaže má je celá zem�.“ (Ex 19:5) 
 

   Minulý týden jsme skon�ili naše uvažování pádem našich prvních rodi�� do h�íchu, �ímž se p�erušilo 
spojení mezi zemí a nebem. Avšak i po tom, co se stalo, B�h toužil obnovit spojení s �lov�kem. Zve nás, 
abychom vstoupili do smluvního vztahu s ním. 
   Studium v tomto týdnu je vlastn� stru�ným shrnutím celého �tvrtletí. Každý den si p�iblížíme jednu ze 
smluv mezi Bohem a �lov�kem. Každá smlouva vyjad�uje svým zp�sobem p�ítomnou pravdu té pravé 
smlouvy, která byla na Golgot� podepsána krví Ježíše Krista. Jde o smlouvu, kterou jsme my, jako k�es�ané, 
uzav�eli s naším Pánem. 
   Za�neme smlouvou, kterou B�h uzav�el s Noemem. Zachrán�n nebyl pouze Noe, ale celá jeho rodina. 
Potom se zastavíme u smlouvy s Abrahamem, která obsahuje i aktuální zaslíbení pro každého z nás. Další 
smlouva byla uzav�ena na Sínaji. �ekneme si, jaký je její význam. Nakonec se podíváme na novou smlouvu 
– na tu, na kterou vlastn� ukazovaly všechny p�edešlé. Získáme tak stru�ný p�ehled a tyto smlouvy pak 
budeme studovat do hloubky v n�kolika dalších týdnech. 
 

� Osnova lekce: 
I. Podstata smlouvy mezi Bohem a �lov�kem (ned�le) 
II. Jednotlivé smlouvy, které B�h s lidmi uzav�el 
• Smlouva s Noemem (pond�lí) 
• Smlouva s Abramem/Abrahamem (úterý) 
• Smlouva s Mojžíšem (st�eda) 
• „Nová“ smlouva (�tvrtek) 
 

NE 4. dubna – Podstata smlouvy 
Gn 17:1.2  „1Když bylo Abramovi dev�tadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a �ekl: „Já jsem B�h 

všemohoucí, cho� stále p�ede mnou, bu� bezúhonný! 2Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; p�evelice t� 

rozmnožím.““ 

Dt 4:13  „Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám p�ikázal dodržovat, desatero p�ikázání, a napsal je na 

dv� kamenné desky.“ 

Iz 42:1.6  „1Zde je m�j služebník, jehož podepírám, m�j vyvolený, v n�mž jsem našel zalíbení. Vložil jsem 

na n�ho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárod�m. 
6Já Hospodin jsem t� povolal ve spravedlnosti a uchopil t� za ruku; budu t� opatrovat, dám t� za smlouvu 

lidu a za sv�tlo pronárod�m.“  
Žd 6:13.17  „13Tak dal B�h zaslíbení Abrahamovi. Pon�vadž p�i nikom vyšším p�ísahat nemohl, p�ísahal p�i sob� sa-
mém:… 17Když B�h cht�l ú�astník�m zaslíbení p�esv�d�iv� prokázat nezm�nitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslí-
bení ješt� p�ísahou.“ 
 

PO 5. dubna – Smlouva s Noemem 
Gn 6:6-8.13-22  „6[Hospodin] litoval, že na zemi u�inil �lov�ka, a trápil se ve svém srdci. 7�ekl: „�lov�-

ka, kterého jsem stvo�il, smetu z povrchu zem�, �lov�ka i zví�ata, plazy i nebeské ptactvo, nebo� lituji, že 

jsem je u�inil.“ 8Ale Noe našel u Hospodina milost… 
13I �ekl B�h Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, nebo� zem� je plná lidského násilí. 

Zahladím je i se zemí. 14Ud�lej si archu z goferového d�eva. V arše ud�láš kom�rky a vysmolíš ji uvnit�    

i zven�í smolou. 15A ud�láš ji takto: Délka archy bude t�i sta loket, ší�ka padesát loket a výška t�icet loket. 
16Archa bude mít sv�tlík; na loket odshora jej ukon�íš a do boku archy vsadíš dve�e. Ud�láš v ní spodní, 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Srovnejte Boží smlouvy uzav�ené s Adamem, Noemem, Abrahamem, Mojžíšem a námi. V �em se liší? Co 
mají naopak spole�ného? 
 
 

2. V b�žném život� je možné uzav�ít �adu smluv s lidmi, ke kterým nemáme žádný vztah. Pro Boha je ale 
osobní aspekt smlouvy s námi velmi d�ležitý. Pro�? 
 

3. K B�h svou smlouvu s lidmi p�irovnal k celoživotní smlouv� manžel�. V �em nám m�že toto p�irovnání 
pomoci lépe pochopit, o co Bohu jde? Co bychom ale nem�li z takového p�irovnání vyvozovat? 
 

 
Shrnutí 
 

P�íchod h�íchu narušil vztah mezi Stvo�itelem a �lov�kem. B�h chce, aby se tento láskyplný vztah obno-

vil. Proto uzavírá s �lov�kem smlouvu. Tato smlouva p�edstavuje závazný vztah mezi Bohem a námi 

(podobn� jako v manželství) a zám�r spasit nás a uvést do souladu s Tv�rcem. Iniciátorem této smlouvy je 

B�h, který je motivován svojí velkou láskou k nám. Svými zaslíbeními a �iny plnými lásky nás vede          

k tomu, abychom s ním byli op�t jedno. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

� 
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ST 7. dubna – Smlouva s Mojžíšem 
Ex 6:2-8  „2B�h promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. 3Ukázal jsem se Abrahamovi, 

Izákovi a Jákobovi jako B�h všemohoucí. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat. 4Ustavil jsem   

s nimi také svou smlouvu, že jim dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování, kde pobývali jako hosté. 
5Rovn�ž jsem uslyšel sténání Izraelc�, které si Egyp�ané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na 

svou smlouvu. 6Proto �ekni Izraelc�m: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás  

z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. 7Vezmu si vás za lid a budu vám Bo-

hem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš B�h, který vás vyvede z egyptské roboty. 8Dovedu vás do zem�, 

kterou jsem p�ísežn� slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hos-

podin.““ 
Ex 19:5.6  „5Nyní tedy, budete-li m� skute�n� poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím 
jako žádný jiný lid, t�ebaže má je celá zem�. 6Budete mi královstvím kn�ží, pronárodem svatým. To jsou slova, která 
promluvíš k syn�m Izraele.“ 
Gn 12:2  „U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním!“ 
Ex 6:7  „Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš B�h, který vás vyvede z egyptské 
roboty.“ 
 

�T 8. dubna – Nová smlouva 
Jr 31:31-34  „31Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy uzav�u s domem izraelským i s domem 

judským novou smlouvu. 32Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzav�el s jejich otci v den, kdy jsem je ucho-

pil za ruku, abych je vyvedl z egyptské zem�. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem z�stal jejich manže-

lem, je výrok Hospodin�v. 33Toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, je 

výrok Hospodin�v: Sv�j zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou 

mým lidem. 34Už nebude u�it každý svého bližního a každý svého bratra: „Poznávejte Hospodina!“ 

Všichni m� budou znát, od nejmenšího do nejv�tšího z nich, je výrok Hospodin�v. Odpustím jim jejich 

nepravost a jejich h�ích už nebudu p�ipomínat.“ 
 

PÁ 9. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 12. kapitolu „Abraham�v p�íklad“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 132–138; NUD 56–62) a strany 
213–214 ze 46. kapitoly „V moci víry“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 569–571; OSU 213–214). 
   „Jhem, které zavazuje k služb�, je Boží zákon. Zákon lásky zjevený v ráji, vyhlášený na Sínaji a novou 
smlouvou vepsaný do srdce, spojuje �lov�ka s Boží v�lí. Kdybychom byli ponecháni sami sob�, svým 
vlastním sklon�m a své v�li, p�ešli bychom na satanovu stranu a za�ali bychom se mu podobat. Proto nás 
B�h omezuje svou svrchovanou, ušlechtilou a povznášející v�lí. Chce, abychom mu trp�liv� a moud�e 
sloužili. Kristus jako �lov�k také nesl jho služby. �ekl: ‚Plnit, Bože m�j, tvou v�li je mým p�áním, tv�j 
zákon mám ve svém nitru.‘ (Ž 40,9) ‚Nebo� jsem sestoupil z nebe, ne abych �inil v�li svou, ale abych �inil 
v�li toho, který m� poslal.‘ (J 6,38) Láska k Bohu, horlivost pro jeho slávu a láska k lidem p�ivedla Ježíše 
na zem, aby zde trp�l a nakonec zem�el. Láska byla rozhodující silou v celém jeho život�. Vyzývá nás, 
abychom se jí �ídili i my.“ (DA 329.330; TV 209) 
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druhé i t�etí patro . 17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo,       

v n�mž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18S tebou však u�iním smlouvu. Vejdeš do archy     

a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých syn�. 19A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy 

po páru do archy, aby s tebou z�stali naživu; samec a samice to budou. 20Z rozmanitých druh� ptactva         

a z rozmanitých druh� zví�at a ze všech zem�plaz� rozmanitých druh�, z každého po páru vejdou k tob�, 

aby se zachovali p�i život�. 21Ty pak si naber k obživ� r�znou potravu, nashromáždi si ji, a bude tob� i jim 

za pokrm.“ 22Noe ud�lal všechno p�esn� tak, jak mu B�h p�ikázal.“ 
Gn 9:9-12  „9Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.        
10A Noe zplodil t�i syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11Zem� však byla p�ed Bohem zkažená a plná násilí. 12B�h pohled�l na 
zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.“ 
 

ÚT 6. dubna – Smlouva s Abrahamem 
Gn 12:1-3  „1I �ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem�, ze svého rodišt� a z domu svého otce do 

zem�, kterou ti ukážu. 2U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta	 se požeh-

náním! 3Požehnám t�m, kdo žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré 

�eledi zem�.““ 

Gn 15:13-18  „13Tu Hospodin Abramovi �ekl: „V�z naprosto jist�, že tvoji potomci budou žít jako hosté    

v zemi, která nebude jejich; budou tam otro�it a budou tam poko�ováni po �ty�i sta let. 14Avšak proti 

pronárodu, jemuž budou otro�it, povedu p�i. Potom odejdou s velkým jm�ním. 15Ty vejdeš ke svým otc�m 

v pokoji, budeš poh�ben v ut�šeném stá�í. 16Sem se vrátí teprve �tvrté pokolení, nebo� dosud není dovrše-

na míra Emorejcovy nepravosti.“ 17Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýma-

jící pec a mezi t�mi rozp�lenými kusy prošla ohnivá pochode	. 18V ten den uzav�el Hospodin s Abramem 

smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od �eky Egyptské až k �ece veliké, �ece Eufratu…““ 
Gn 15:4-12.19-21  „4Hospodin však prohlásil: „Ten tvým d�dicem nebude. Tvým d�dicem bude ten, který vzejde z tvého 
l�na.“ 5Vyvedl ho ven a pravil: „Pohle� na nebe a se�ti hv�zdy, dokážeš-li je spo�ítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým 
potomstvem.“ 6Abram Hospodinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost. 7A �ekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem 
t� vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ 8Abram odv�til: „Panovníku Hospodine, podle �eho 
poznám, že ji obdržím?“ 9I �ekl mu: „Vezmi pro mne t�íletou krávu a t�íletou kozu a t�íletého berana, hrdli�ku a holou-
b�.“ 10Vzal tedy pro n�ho to všechno, rozp�lil a dal vždy jednu p�lku proti druhé; ptáky však nep�lil. 11Tu se na ta mrtvá 
t�la slétli dravci a Abram je odhán�l. 12Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na n�ho 
p�ístrach a veliká temnota. … 19zemi Kénijc�, Kenazejc� a Kadmónc�, 20Chetejc�, Perizejc� a Refájc�, 21Emorejc�, 
Kenaanc�, Girgašejc� a Jebúsejc�.““ 
Gn 17:1-14  „1Když bylo Abramovi dev�tadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a �ekl: „Já jsem B�h všemohoucí, cho� 
stále p�ede mnou, bu� bezúhonný! 2Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; p�evelice t� rozmnožím.“ 3Tu padl Abram na 
tvá� a B�h k n�mu mluvil: 4„Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlu�ícího davu pronárod�. 
5Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Ur�il jsem t� za otce hlu�ícího davu pronárod�. 6P�evelice t� 
rozplodím a u�iním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. 7Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech 
pokoleních �iním totiž smlouvou v��nou, že budu Bohem tob� i tvému potomstvu. 8A tob� i tvému potomstvu dávám do 
v��ného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ 9B�h dále Abrahamovi �ekl: 
„Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. 10Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi   
i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude ob�ezán. 
11Dáte ob�ezat své neob�ezané t�lo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. 12Po všechna pokolení každý, kdo je 
mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození ob�ezán, doma zrozený i koupený za st�íbro od kteréhokoli 
cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být ob�ezán každý zrozený v tvém dom� i koupený za st�íbro. Tak bude má 
smlouva pro znamení na vašem t�le smlouvou v��nou. 14Neob�ezanec, který by nedal své neob�ezané t�lo ob�ezat, bude ze 
svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu.““ 
1J 4:19  „My milujeme, protože B�h nap�ed miloval nás.“ 
Jk 2:21.22  „21Což nebyl náš otec Abraham ospravedln�n ze skutk�, když položil na oltá� svého syna Izáka? 22Nevidíš, že 
víra p�sobila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?“ 
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