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� Základní verš 
„Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech a p�ivedl vás k sob�.“        

(Ex 19:4) 
 

   Jeden malý chlapec, který m�l sedm sourozenc�, se zranil a musel jít do nemocnice. Doma m�li jen málo-
kdy n��eho dost pro všechny. Nap�íklad nikdo z nich nem�l nikdy jen pro sebe plný hrnek mléka. Když byl 
plný, museli se o n�j rozd�lit alespo� dva. Ten, kdo pil první, musel dávat pozor, aby nevypil p�íliš mnoho. 
Když si v nemocnici lehl na svoji postel, sest�i�ka mu donesla plnou sklenici mléka. Chvíli se na mléko 
toužebn� díval a potom se zeptal: „Kolik ho m�žu vypít?“ Sest�i�ka mu s radostí odpov�d�la: „Vypij to 
všechno, chlap�e, neboj se a vypij všechno!“ (Richards, H. M. S. „Free Grace“, Voice of Prophecy News, 
�erven 1950, s. 4) 
   P�edností starov�kého Izraele bylo napít se naplno z pramene spasení. Stejnou nabídku má i každý z nás. 
Vysvobození Izraelc� z otroctví a útlaku, trvajícího n�kolik staletí, bylo úžasným projevem Boží milosti. 
Boží milost se stejn� podílí i na našem osvobození od h�íchu. 
   Smlouva, kterou B�h uzav�el s Izraelem na Sínaji, byla jednoduše dalším vyjád�ením a obnovou smluvní-
ho vztahu, který B�h navázal s patriarchy. 
 

� Osnova lekce: 
Tento týden budeme uvažovat o smlouv�, kterou B�h uzav�el s Izraelci na ho�e Sínaj, a jejím 
významu jak tehdy pro n�, tak o jejím nad�asovém významu pro všechny Boží d�ti. 
I. Co je B�h ochotný ud�lat pro své d�ti 
• Pe�ovat o n� jako milující rodi� (ned�le) 
• Zaplatit za n� výkupné (pond�lí) 
II. Uzav�ení smlouvy o tomto jedine�ném vztahu (úterý) 
III. Lidská reakce na Boží nabídku 
• Požadavek d�v�ry a poslušnosti (st�eda) 
• V�domí vlastní nedostate�nosti (�tvrtek) 
 

NE 9. kv�tna – Na k�ídlech orla 
Ex 19:4  „Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech a p�ivedl vás           

k sob�.“ 

Dt 32:9-12  „9Hospodinovým podílem je jeho lid… 10Našel ho v zemi divokých pouští, v pustot� kvílících 

pustin, zahrnul ho svou pé�í, chránil ho jako z�ítelnici oka. 11Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad 

svými mlá�aty se vznáší, svá k�ídla rozprostírá, své mlád� bere a na své peruti je nosí, 12tak Hospodin 

sám ho vedl, žádný cizí b�h s ním nebyl.“ 

Dt 1:30.31  „30Hospodin, váš B�h, který jde p�ed vámi, bude bojovat za vás, jak to p�ed vašima o�ima 

u�inil s vámi v Egypt� 31i v poušti, kde jsi vid�l, jak t� Hospodin, tv�j B�h, nesl, jako nosí muž svého 

syna, po celé cest�, kterou jste prošli, až jste došli k tomuto místu.“ 
„Orel byl známý svou neoby�ejnou v�rností a oddaností svým mlá�at�m. Žil vysoko v horách. Svoje mlá�a-
ta u�il létat tak, že je na zádech vynesl do velkých výšek nad roviny Sínaje a nechal je padat dol�. Když byla 
mlá�ata ješt� p�íliš malá a p�íliš zmatená, otec orel vždy slet�l pod n�, zachytil je na záda a vrátil se s nimi 
op�t do hnízda na skále. ,Tak podobn� jsem vás i já p�ivedl k sob�,‘ �íká B�h.“  
(Knight, George A. F. Theology of Narration, Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1976, s. 128) 
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PO 10. kv�tna – Výkupné za otroky 
Ex 6:6.7  „6Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykou-

pím vás vztaženou paží a velkými soudy. 7Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem 

Hospodin, váš B�h, který vás vyvede z egyptské roboty.“ 

1Tm 2:5.6  „5Je totiž jeden B�h a jeden prost�edník mezi Bohem a lidmi, �lov�k Kristus Ježíš, 6který dal 

sám sebe jako výkupné za všechny…“ 
Ex 3:8  „Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné zem� do zem� dobré a prostorné, do zem� 
oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanc�, Chetejc�, Emorejc�, Perizejc�, Chivejc� a Jebúsejc�.!“ 
J 1:14  „A Slovo se stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy.“ 
 

ÚT 11. kv�tna – Smlouva na Sínaji 
Ex 19:3-8  „3Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k n�mu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu       

a oznámíš syn�m Izraele: 4Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech      

a p�ivedl vás k sob�. 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, proná-

rodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele.“ 7Mojžíš p�išel, zavolal starší lidu a p�ed-

ložil jim všechno, co mu Hospodin p�ikázal. 8Všechen lid odpov�d�l jednomysln�: „Budeme d�lat všech-

no, co nám Hospodin uložil.“ Mojžíš tlumo�il odpov�� lidu Hospodinu.“ 
Ex 19:1.2  „1T�etího m�síce potom, co Izraelci vyšli z egyptské zem�, téhož dne, p�išli na Sínajskou pouš�. 2Vytáhli          
z Refídimu, p�išli na Sínajskou pouš� a utábo�ili se v poušti; Izrael se tam utábo�il naproti ho�e.“ 
Ex 19:9-25  „9Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Hle, p�ijdu k tob� v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby 
ti provždy v��ili.“ Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu. 10Hospodin dále Mojžíšovi �ekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je 
posv�cuj; a� si vyperou plášt� 11a a� jsou p�ipraveni na t�etí den, nebo� t�etího dne sestoupí Hospodin p�ed zraky všeho 
lidu na horu Sínaj. 12Vymezíš kolem lidu hranici a �ekneš: St�ezte se vystoupit na horu nebo i dotknout se jejího okraje. 
Kdokoli se hory dotkne, musí zem�ít; 13nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zast�elen. A� je to dobyt�e 
nebo �lov�k, nez�stane naživu. Teprve až se dlouze zatroubí na roh, sm�jí na horu vystoupit.“ 14Mojžíš sestoupil z hory     
k lidu, posv�til lid a oni si vyprali plášt�. 15�ekl také lidu: „Bu�te p�ipraveni na t�etí den; nep�istupujte k žen�.“ 16Když 
nadešel t�etí den a nastalo jitro, h�m�lo a blýskalo se, na ho�e byl t�žký oblak a zazn�l velmi pronikavý zvuk polnice. 
Všechen lid, který byl v tábo�e, se t�ásl. 17Mojžíš vyvedl lid z tábora vst�íc Bohu a postavili se p�i úpatí hory. 18Celá hora 
Sínaj byla zahalena kou�em, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kou� z ní stoupal jako z hut� a celá hora se siln� 
chv�la. 19Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a B�h mu hlasit� odpovídal. 20Hospodin totiž sestoupil na horu Sínaj, 
na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. 21Hospodin Mojžíšovi �ekl: „Sestup a varuj lid, 
aby se nikdo ne pokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvid�t. Mnoho by jich padlo. 22Také kn�ží, kte�í p�istupují   
k Hospodinu, se musí posv�tit, aby se na n� Hospodin neobo�il.“ 23Mojžíš �ekl Hospodinu: „Lid nem�že vystoupit na 
horu Sínaj, nebo� ty sám jsi nás varoval slovy: Vymez podél hory hranici a horu posv��.“ 24Hospodin mu �ekl: „Te� 
sestup, potom vystoupíš spolu s Áronem; ale kn�ží ani lid nesm�jí proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na n� 
neobo�il.“ 25Mojžíš tedy sestoupil k lidu a �ekl jim to .“ 
Ex 20:1-17  „1B�h vyhlásil všechna tato p�ikázání: 2„Já jsem Hospodin, tv�j B�h; já jsem t� vyvedl z egyptské zem�,        
z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, co je naho�e na nebi, dole 
na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tv�j B�h, 
B�h žárliv� milující . Stíhám vinu otc� na synech do t�etího i �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí, 6ale prokazuji 
milosrdenství tisíc�m pokolení t�ch, kte�í m� milují a má p�ikázání zachovávají. 7Nezneužiješ jména Hospodina, svého 
Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 
9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu svou práci. 10Ale sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš 
d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije       
v tvých branách. 11V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. 
Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý. 12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, 
kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h. 13Nezabiješ. 14Nesesmilníš. 15Nepokradeš. 16Nevydáš proti svému bližnímu k�ivé sv�-
dectví. 
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17Nebudeš dychtit po dom� svého bližního. Nebudeš dychtit po žen� svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni 
ani po jeho býku ani po jeho oslu, v�bec po ni�em, co pat�í tvému bližnímu.““ 
Ex 20:18-21  „18Všechen lid pozoroval h�m�ní a blýskání, zvuk polnice a kou�ící se horu. Lid to pozoroval, chv�l se        
a z�stal stát opodál. 19�ekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty a budeme poslouchat. B�h a� s námi nemluví, abychom nezem�e-
li.“ 20Mojžíš lidu odpov�d�l: „Nebojte se! B�h p�išel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo z�ejmé, že se ho budete bát a 
p�estanete h�ešit.“ 21Lid z�stal stát opodál a Mojžíš p�istoupil k mra�nu, v n�mž byl B�h.“ 
Ex 20:22.23  „22Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Toto �ekneš syn�m Izraele: Vid�li jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. 
23Neud�láte si mé zpodobení , neud�láte si bohy st�íbrné ani zlaté.“ 
Ex 24:1-18  „1Potom Mojžíšovi �ekl: „Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. 
Budete se zdálky klan�t. 2K Hospodinu p�istoupí jen Mojžíš. Ostatní se p�ibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzh�ru 
spolu s ním.“ 3Když Mojžíš p�išel nazp�t , vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a p�edložil mu všechna právní 
ustanovení. Všechen lid odpov�d�l jako jedn�mi ústy. �ekli: „Budeme d�lat všechno, o �em Hospodin mluvil.“ 4Nato 
Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za �asného jitra postavil pod horou oltá� a dvanáct posvátných sloup� podle 
dvanácti izraelských kmen�. 5Pak pov��il izraelské mládence, aby p�inesli ob�ti zápalné a ob�tovali Hospodinu bý�ky      
k hod�m ob�ti pokojné. 6Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltá�. 7Potom vzal Knihu 
smlouvy a p�ed�ítal lidu. Prohlásili: „Poslušn� budeme d�lat všechno, o �em Hospodin mluvil.“ 8Mojžíš vzal krev, po-
kropil lid a �ekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základ� všech t�chto slov.“ 9Pak Mojžíš a Áron, 
Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzh�ru. 10Uvid�li Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi 
jako pr�zra�ný safír, jako �isté nebe. 11Ale nevztáhl ruku na nejp�edn�jší z Izraelc�, a�koli uz�eli Boha; i jedli a pili. 
12Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Vystup ke mn� na horu a pobu� tam. Dám ti kamenné desky – zákon a p�ikázání, které jsem 
napsal, abys jim vyu�oval.“ 13I povstal Mojžíš a Jozue, který mu p�isluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. 14Starším 
�ekl: „Z�sta�te zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo n�co má, a� se obrací na n�.“ 15Mojžíš 
tedy vystoupil na horu a horu p�ikryl oblak. 16A Hospodinova sláva p�ebývala na ho�e Sínaji a oblak ji p�ikrýval po šest 
dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprost�ed oblaku. 17Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelc� jako 
stravující ohe� na vrcholku hory. 18Mojžíš vstoupil doprost�ed oblaku. Vystoupil na horu a byl na ho�e �ty�icet dní           
a �ty�icet nocí.“ 
 

ST 12. kv�tna – Lidská d�v�ra a poslušnost 
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.“ 
 

�T 13. kv�tna – Sebev�domý slib 
Ex 19:18  „Všechen lid odpov�d�l jednomysln�: „Budeme d�lat všechno, co nám Hospodin uložil.““ 

� 9:31.32  „31Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedosp�l. 32Pro�? 

Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutk�…“ 

� 10:3  „Nev�dí, že spravedlnost je od Boha, a cht�jí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží 

nepod�ídili.“ 
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2. Co Pán B�h zaslibuje jako ovoce smlouvy pro sv�j lid? (Dt 28,1–15) 
 

3. Všichni víme, že h�íchy nám jsou odpušt�ny jen z Boží milosti. Jak nám Boží milost pomáhá žít životem 
víry a poslušnosti? 
 

 
Shrnutí 
 

Smlouva, kterou B�h uzav�el s Izraelem na Sínaji, byla smlouvou milosti. Zázra�ným vysvobozením        

z egyptského otroctví jim poskytl množství d�kaz� o své milostivé lásce a starostlivosti. Tím je vyzýval, aby 

s ním uzav�eli smlouvu, která m�la chránit a upev�ovat jejich svobodu. I když odpov�d�li kladn�, chyb�la 

jim pravá víra motivovaná láskou. Pozd�jší d�jiny izraelského národa sv�d�í o tom, že nepochopili sku-

te�nou podstatu smlouvy a zm�nili ji na systém, kterým si cht�li získat spasení. Vyhn�me se chybám, 

kterých se dopustili Izraelci, a nezanedbávejme úžasnou milost nabídnutou h�íšník�m! 
 

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. 

� 

5 

 
 
 

 
                                    

�  0  7 

  JERRY  
 

Smlouva na Sínaji 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2021 - verše         

Smlouva na Sínaji Týden od 09.05. do 15.05. 

� 

 0  7 

 

PÁ 14. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 25. kapitolu „Odchod z Egypta“ (PP 281–290; NUD 132–135), 26. kapitolu „Putování pouští“ 
(PP 291–302; NUD 136–141) a 27. kapitolu „Sínaj“ (PP 303–314; NUD 142–147) v knize Na úsvitu d�jin. 
   „Úsilí žít podle zákonického náboženství a snaha naplnit požadavky zákona vlastní silou zotro�ují �lov�-
ka. Nad�ji máme pouze tehdy, když se p�ipojíme k Abrahamov� smlouv�, která je smlouvou milosti pro-
st�ednictvím víry v Ježíše Krista. Evangelium zv�stované Abrahamovi, díky kterému m�l nad�ji, je to samé, 
jaké je nám hlásáno dnes a díky kterému máme nad�ji i my. Abraham hled�l na Ježíše, který je také P�vod-
cem a Dokonavatelem naší víry.“ (6BC 1077) 
   „B�hem otroctví v Egypt� mnozí z Izraelc� do velké míry ztratili znalost Božího zákona a smísili jeho 
požadavky s pohanskými zvyky a tradicemi. B�h je p�ivedl na Sínaj a tam svým vlastním hlasem vyhlásil 
sv�j zákon.“ (PP 334; NUD 156) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. V jakém smyslu m�la smlouva s Bohem Izraelc�m v život� zaru�it opravdovou svobodu? 
Lv 26:3-13  „3Jestliže se budete �ídit mými na�ízeními, dbát na má p�ikázání a plnit je, 4dám vám ve vhodném �ase 
vydatné dešt�, zem� vydá sv�j výnos a stromoví na poli ponese ovoce. 5Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas 
až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpe�n�. 6Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude 
d�sit, když budete spát. U�iním také p�ítrž �ád�ní zlé zv��e v zemi a vaší zemí nebude procházet me�. 7Budete pronásledo-
vat své nep�átele, takže padnou p�ed vámi me�em. 8P�t z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásle-
dovat deset tisíc. Tak padnou vaši nep�átelé p�ed vámi me�em. 9Obrátím se k vám a zp�sobím, že se rozplodíte a rozmno-
žíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 10Budete jíst starou úrodu z lo�ska, dokud lo�skou neodstraníte kv�li nové. 11Z�ídím si 
mezi vámi p�íbytek a nezprotivíte se mi. 12Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. 13Já jsem 
Hospodin, váš B�h, já jsem vás vyvedl z egyptské zem�, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem b�evna vašeho jha, 
abyste mohli chodit zp�íma.““ 
Dt 28:1-15  „1Jestliže budeš opravdov� poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedliv� dodržovat všechny jeho p�íkazy, 
které ti dnes udílím, vyvýší t� Hospodin, tv�j B�h, nad všechny pronárody zem�. 2A spo�inou na tob� všechna tato požeh-
nání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: 3Požehnaný budeš ve m�st� a požehnaný budeš na poli. 4Požehnaný 
bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a p�ír�stek tvého bravu. 5Požehnaný bude 
tv�j koš a tvá díže. 6Požehnaný budeš p�i svém vcházení a požehnaný p�i svém vycházení. 7Hospodin dá, že tvoji nep�áte-
lé, kte�í proti tob� povstanou, budou p�ed tebou poraženi. Jednou cestou proti tob� vytáhnou a sedmi cestami budou p�ed 
tebou utíkat. 8Hospodin p�ikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k �emu p�iložíš ruku. Hospodin, 
tv�j B�h, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. 9Hospodin si t� ustaví za svatý lid, jak ti p�isáhl, když budeš na p�íkazy 
Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách. 10Všechny národy zem� budou vid�t, že se nazýváš Hospodinovým 
jménem, a budou se t� bát. 11Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role 
v zemi, o které p�ísahal Hospodin tvým otc�m, že ti ji dá. 12Hospodin ti otev�e svou št�drou pokladnici, nebesa, aby v 
pravý �as dal tvé zemi déš� a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš p�j�ovat mnohým pronárod�m, ale sám si nebudeš 
muset p�j�ovat. 13Hospodin t� u�iní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat 
p�íkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedliv� dodržoval. 14Neuchýlíš se napravo ani nalevo od 
žádného ze slov, která vám dnes p�ikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim. 15Jestliže však nebudeš Hospo-
dina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedliv� dodržovat všechny jeho p�íkazy a na�ízení, která ti dnes udílím, dopad-
nou na tebe všechna tato zlo�e�ení.“ 
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