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� Základní verš 
„Poznej tedy, že Hospodin, tv�j B�h, je B�h, B�h v�rný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisící-

ho pokolení t�m, kte�í ho milují a dbají na jeho p�ikázání.“ (Dt 7:9) 
 

   Žalm 23 („Hospodin je m�j pastý�…“) je jednou z nejznám�jších a nejoblíben�jších biblických pasáží. Už 
d�ti ho p�e�íkávají p�i svých prvních pokusech nau�it se n�co nazpam�� z Písma a v��ící si ho šeptají           
v posledních minutách svého života. David v n�m �íká, že B�h nás „…vede stezkou spravedlnosti pro své 
jméno“. To znamená, že B�h nás už ze své podstaty nikdy nepovede tak, abychom zabloudili, ale p�ipraví 
bezpe�né cesty pro naše kroky. 
   Jaké jsou to ale ony bezpe�né „stezky spravedlnosti“? Autor jiného žalmu nám na tuto otázku odpovídá    
v modlitb�: „Ve� m� po cest� svých p�ikázání, oblíbil jsem si ji.“ „…všechna tvá p�ikázání jsou spravedli-
vá“ (Ž 119,35.172). Boží zákon je bezpe�nou a spolehlivou cestou skrze zrádný mo�ál lidského života. 
 

� Osnova lekce: 
V této lekci ješt� z�staneme u smlouvy, kterou B�h uzav�el s Izraelci na Sínaji. Budeme spolu 
p�emýšlet, jaké místo m�lo v této smlouv� vydání „zákona“. 
I. Boží nezasloužená milost: základ vztahu a smlouvy s Hospodinem (ned�le) 
II. Respekt k Božímu zákonu: projev lidské vd��nosti za spasení 
• Zákon jako závazek plynoucí ze smlouvy (pond�lí) 
• Zákon jako nástroj Božího požehnání (úterý) 
• Zákon jako p�edstavení Božího charakteru (st�eda) 
• Zákon jako nástroj rozvíjení vztahu (�tvrtek) 
 

NE 16. kv�tna – Vyvolení Izraele 
Dt 7:7  „Nikoli proto, že byste byli po�etn�jší než kterýkoli jiný lid, p�ilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. 

Vás je p�ece mén� než kteréhokoli lidu.“ 
 

PO 17. kv�tna – Pravidla, která zavazují 
Dt 4:12.13  „12I promluvil k vám Hospodin zprost�edku ohn�. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu 

jste nevid�li; slyšeli jste jen hlas. 13Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám p�ikázal dodržovat, desatero 

p�ikázání, a napsal je na dv� kamenné desky.“ 
Jr 11:3.6.8  „3�ekneš jim: Toto praví Hospodin, B�h Izraele: Proklet bu� každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, … 
6Dále mi Hospodin �ekl: „Vyhlas v judských m�stech a na ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Slyšte slova této smlou-

vy a pl�te je. … 8Ale neposlouchali, ucho nenaklonili; každý žil podle svého zarputilého a zlého srdce. Proto na n� uvedu 

všechna slova této smlouvy, kterou jsem p�ikázal plnit, ale oni ji neplnili.“ 
 

ÚT 18. kv�tna – Aby ti bylo dob�e 
Dt 10:12.13 �SP  „12Nuže, Izraeli, co od tebe žádá Hospodin, tv�j B�h? Jenom aby ses bál Hospodina, 

svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým 

srdcem a celou svou duší 13a zachovával Hospodinovy p�íkazy a jeho ustanovení, která ti dnes p�ikazuji, 

aby ti bylo dob�e.“ 
Ž 1:1.2  „1Blaze muži, který se ne�ídí radami svévolník�, který nestojí na cest� h�íšných, který nesedává s posm�va�i, 
2nýbrž si oblíbil Hospodin�v zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ 
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Shrnutí 
 

Smlouva, kterou B�h uzav�el s Izraelem na Sínaji, m�la být p�íkladem Boží milosti, kterou poznají všich-

ni ti, kdo s Izraelem p�ijdou do kontaktu. Defi novala jejich vzájemný vztah a ur�ovala podmínky, ve 

kterých m�l Izrael žít a pracovat, �ímž by se byly vytvo�ily ideální možnosti pro ší�ení Božího poselství. 
 

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. 

� 

3 

 
 
 

 
                                    

�  0  8 

  JERRY  
 

Smlouva na Sínaji a Boží zákon 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2021 - verše         

Smlouva na Sínaji a Boží zákon Týden od 16.05. do 22.05. 

� 

 0  8 

 

ST 19. kv�tna – Nem�nnost Božího charakteru a jeho zákona 
Mal 3:6  „Já Hospodin jsem se nezm�nil, ani vy jste nep�estali být syny Jákobovými.“ 

Jk 1:17  „„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování“ je sh�ry, sestupuje od Otce nebeských sv�tel. 

U n�ho není prom�ny ani st�ídání sv�tla a stínu.“ 
Am 3:3  „Toto praví Hospodin: Pro trojí zlo�in Damašku, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože mlátili Gileáda želez-

nými smyky.“ 
 

�T 20. kv�tna – Budete-li… 
Gn 26:5  „Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu sv��il: na má p�ikázání, na�ízení      

a zákony.“ 

Ex 19:5  „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�.“ 

Lv 26:3  „Jestliže se budete �ídit mými na�ízeními, dbát na má p�ikázání a plnit je, dám vám…“ 
 

PÁ 21. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Pro lepší pochopení si m�žeš p�e�íst oddíl „Nejd�ležit�jší p�ikázání“ v 66. kapitole knihy Touha v�k� (DA 

607.608; TV 385–387) a 32. kapitolu „Stará a nová smlouva“ v knize Na úsvitu d�jin (PP 363–373; NUD 

170–174). 

   „D�íve než �lov�k za�ne v síle a milosti Kristov� zachovávat na�ízení Božího zákona, musí být jeho srdce 
napln�no láskou. Poslušnost bez lásky je jednak nemožná, jednak zbyte�ná. Kde je však láska, tam �lov�k 
automaticky uvede v soulad sv�j život s Boží v�lí tak, jak je vyjád�ena v jeho p�ikázáních.“ (5BC 484) 
   „V p�ikázáních svého svatého zákona nám B�h dal dokonalé pravidlo života a prohlásil, že tento zákon 
platí v nezm�n�né podob� pro všechny lidi; až do konce �asu z n�j nepomine jediné písmenko ani jediná 
�árka. Kristus p�išel, aby vyvýšil a oslavil zákon. Ukázal, že zákon stojí na pevném základ� lásky k Bohu    
a bližnímu a že povinnosti �lov�ka jsou zahrnuty v poslušnosti jeho p�ikázání. Ježíš�v vlastní život je pro 
nás p�íkladem takové poslušnosti. V kázání na ho�e nám Spasitel vysv�tlil, že požadavky zákona se netýkají 
jen našeho jednání, ale také našich myšlenek a nejnitern�jších zám�r�.“ (SA 505; PNL 292) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Co a kdy vás v život� více motivuje – strach, nebo láska? Pro�? V �em je rozdíl? 
 

2. Pro� je p�íkaz: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ 

(Mt 22,37) prvním a nejv�tším p�ikázáním? 
 

3. „Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš B�h, p�ikázal jít, a tak z�stanete naživu, dob�e 

se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit“ (Dt 5,33). Máme, když budeme poslušni 

Božích na�ízení, nárok na požehnání? A co když nep�ijde? Platí na této zemi automaticky, že poslušnost 

p�ináší dobro a prosp�ch? 
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