
 
 
 

 
                                    

�  0   1 

  JERRY  
 

Úvod do knihy Deuteronomium 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2021 - verše         

Úvod do knihy Deuteronomium Týden od 26.09. do 02.10. 

� 

0     1 

 

� Texty na tento týden - Gn 1:1.31; 2:8.9; 3:1–7; 12:1–3; Ex 19:4–8; Nu 14:28–35 
 

� Základní verš 
„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“       
(Dt 6:5) 
 

   Kniha Deuteronomium nevznikala ve vzduchoprázdnu. Podobn� jako všechno ostatní má i tato kniha sv�j 
kontext, který hraje d�ležitou roli p�i pochopení jejího významu a obsahu. 
   Ješt� než byla kniha napsána, událo se toho na sv�t� a ve vesmíru opravdu hodn�. Všechny p�edcházející 
události ukazují stav sv�ta a prost�edí tvo�ící kontext knihy a popisují okolnosti jejího vzniku. Stejn� jako 
by bylo obtížné pochopit význam a funkci st�ra�� bez spojení s autem, bylo by obtížné pochopit význam 
poselství knihy Deuteronomium bez kontextu, v n�mž kniha vznikla. 
   Kdybychom se pokusili velmi rychle prob�hnout a p�e�íst Vojnu a mír L. N. Tolstého – asi tisíc p�t set 
stran – za pouhé dva dny a n�kdo by se nás potom zeptal, o �em kniha byla, pravd�podobn� bychom nebyli 
schopni dát žádnou hlubokou odpov��. Možná bychom �ekli jen to, že byla o Rusku a život� v n�m. 
   Podobn� bychom dopadli, kdybychom cht�li za týden, v rámci jediné krátké lekce, vyjád�it to, co se ode-
hrálo v pr�b�hu tisíc� let, které p�edcházely knize Deuteronomium. Pokusíme se proto zam��it pouze na 
nejd�ležit�jší body, abychom získali alespo� hrubý p�ehled pot�ebný k pochopení této knihy. 
 

� Osnova lekce: 
   Tato lekce nám nabídne pozadí a kontext, v n�mž vznikla kniha Deuteronomium. Podíváme se na 
p�t silných moment�, které formovaly b�h d�jin sv�ta od jeho po�átku až po dobu Mojžíše. Díky nim 
lépe pochopíme události popisované v páté Mojžíšov� knize: 
 

• Gn 1:1.31; 2:8.9: Stvo�ení – dar lásky a svobody (ned�le) 
• Gn 3:1–7: Pád do h�íchu (pond�lí) 
• Gn 12:1–3: Povolání Abrama (úterý) 
• Ex 19:4–8: Smlouva na Sínaji (st�eda) 
• Nu 14:28–35: Vzpoura „vyvoleného lidu“ (�tvrtek) 
 

NE 26. zá�í – STVO�ENÍ: AKT LÁSKY A SVOBODY 
Gn 1:1.31  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. (...) 31B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré.“ 
Gn 2:8.9  „8A Hospodin B�h vysadil zahradu v Edenu na východ� a postavil tam �lov�ka, kterého vytvo-
�il. 9Hospodin B�h dal vyr�st ze zem� všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, 
uprost�ed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.“ 
1J 4:8  „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B�h je láska.“ 
Dt 6:5  „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ 
Mk 12:30  „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!“ 
Iz 14:12-14  „12Jak jsi spadl z nebe, t�pytivá hv�zdo, jit�enky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotro�ovateli pronárod�!        
13A v srdci sis �íkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším sv�j tr�n nad Boží hv�zdy, zasednu na Ho�e setkávání na nejzazším 
Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblak�, s Nejvyšším se budu m��it.““ 
Ez 28:12-17  „12Lidský synu, za�ni žalozp�v nad týrským králem. Zap�j o n�m: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi 
v�rným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. 13Byl jsi v Edenu, zahrad� Boží, ozdoben všemi drahoka-
my: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky         
a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly p�ipraveny v den, kdy jsi byl stvo�en. 14Byl jsi zá�ivý cherub ochránce, k tomu jsem 
t� ur�il, pobýval jsi na svaté ho�e Boží, procházel ses uprost�ed ohnivých kamen�, 15na svých cestách jsi byl bezúhonný 
ode dne svého stvo�ení, dokud se v tob� nenašla podlost. 16Pro množství tvých obchod� se tvé nitro naplnilo násilím a ty 
jsi zh�ešil. I skolím t�, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím t� zprost�edka ohnivých kamen�. 17Pro tvou krásu 
se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skv�lost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu t� k zemi, dám t� za podívanou král�m.“ 
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Zj 12:7-9  „7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and�lé bojovali, ale nezví-
t�zili, a nebylo již pro n� místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný �ábel a satan, který svád�l celý sv�t, byl 
svržen na zem a s ním i jeho and�lé. 
Ez 28:15 �SP  „Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvo�en, dokud v tob� nebyla nalezena zvráce-
nost.“ 
 

PO 27. zá�í – PÁD DO H�ÍCHU 
Gn 3:1-7  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. �ekl žen�: „Jakže, 
B�h vám zakázal jíst ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst 
smíme. 3Jen o plodech ze stromu, který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho ne-
dotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 4Had ženu ujiš�oval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, 
kdy z n�ho pojíte, otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát dobré i zlé.“ 6Žena vid�la, že je to strom       
s plody dobrými k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. Vzala tedy z jeho plod� a jedla, dala 
také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7Ob�ma se otev�ely o�i: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy 
fíkové listy a p�epásali se jimi.“ 
Gn 3:8-17  „8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahrad� za denního vánku. I ukryli se �lov�k a jeho 
žena p�ed Hospodinem Bohem uprost�ed stromoví v zahrad�. 9Hospodin B�h zavolal na �lov�ka: „Kde jsi?“ 10On odpo-
v�d�l: „Uslyšel jsem v zahrad� tv�j hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ 11B�h mu �ekl: „Kdo ti 
pov�d�l, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst?“ 12�lov�k odpov�d�l: „Žena, kterou jsi mi dal, 
aby p�i mn� stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ 13Proto �ekl Hospodin B�h žen�: „Cos to u�inila?“ Žena 
odpov�d�la: „Had m� podvedl a já jsem jedla.“ 14I �ekl Hospodin B�h hadovi: „Protožes to u�inil, budeš proklet, odvr-
žen ode všech zví�at a ode vší polní zv��e. Polezeš po b�iše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 15Mezi tebe      
a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 16Žen� �ekl: „Velice 
rozmnožím tvé trápení i bolesti t�hotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude 
vládnout.“ 17Adamovi �ekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z n�hož jsem ti zakázal jíst. Kv�li tob� 
nech� je zem� prokleta; po celý sv�j život z ní budeš jíst v trápení.“ 
Gn 2:16.17  „16A Hospodin B�h �lov�ku p�ikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu poznání dobrého     
a zlého však nejez. V den, kdy bys z n�ho pojedl, propadneš smrti.““ 
Gn 6:5  „I vid�l Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlov�le �lov�ka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé 
chvíli jen zlý.“ 
Gn 11:1-9  „1Celá zem� byla jednotná v �e�i i v �inech. 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru plá� a usadili se 
tam. 3Tu si �ekli vespolek: „Nuže, nad�lejme cihel a d�kladn� je vypalme.“ Cihly m�li místo kamene a asfalt místo hlíny. 
4Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si u�iníme jméno a nebudeme rozptýleni po 
celé zemi.“ 5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl m�sto i v�ž, které synové lidští budovali. 6Hospodin totiž �ekl: „Hle, jsou 
jeden lid a všichni mají jednu �e�. A toto je teprve za�átek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ni�eho, co si usmyslí 
provést. 7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam �e�, aby si navzájem nerozum�li.“ 8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, 
takže upustili od budování m�sta. 9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl �e� veškeré 
zem� a lid rozehnal po celé zemi.“ 
 

ÚT 28. zá�í – POVOLÁNÍ ABRAMA 
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�.““ 
Ga 3:7-9  „7Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. 8Protože se v Písmu p�edvídá, že B�h na základ� víry 
ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tob� dojdou požehnání všechny národy.‘ 9A tak lidé víry 
docházejí požehnání spolu s v��ícím Abrahamem.“ 
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ST 29. zá�í – SMLOUVA NA SÍNAJI 
Ex 19:4-8  „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, pronárodem 
svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele. 7Mojžíš p�išel, zavolal starší lidu a p�edložil jim 
všechno, co mu Hospodin p�ikázal. 8Všechen lid odpov�d�l jednomysln�: „Budeme d�lat všechno, co nám 
Hospodin uložil.“ Mojžíš tlumo�il odpov�� lidu Hospodinu.“ 
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 4:34  „Anebo zdali se pokusil n�jaký b�h p�ijít a vzít pronárod zprost�edku jiného pronároda zkouškami, znameními, 
zázraky a bojem, pevnou rukou a vztaženou paží, velkými hroznými �iny, jak to vše s vámi u�inil Hospodin, váš B�h,        
v Egypt� tob� p�ed o�ima.“ 
Ex 20  „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 milosr-
denství 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. 
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.“ 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�eli.“ 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. 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. 24Ud�láš mi oltá� z hlíny a budeš na n�m 
ob�tovat ze svého bravu a skotu své ob�ti zápalné i pokojné. Na každém míst�, kde ur�ím, aby se p�ipomínalo mé jméno, 
p�ijdu k tob� a požehnám ti. 25Jestliže mi budeš d�lat oltá� z kamen�, neotesávej je; kdybys je opracoval dlátem, znesv�til 
bys je. 26Nebudeš vystupovat k mému oltá�i po stupních, abys u n�ho neodkrýval svou nahotu.“ 
Ex 24:7  „Potom vzal Knihu smlouvy a p�ed�ítal lidu. Prohlásili: „Poslušn� budeme d�lat všechno, o �em Hospodin 
mluvil.““ 
Žd 9:19.20  „19Když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka p�ikázání podle zákona, vzal krev telat a kozl�, vodu, �ervenou 
vlnu s yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid. A �ekl jim: 20„Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzav�el B�h.““ 
 

�T 30. zá�í – VZPOURA A TREST 
Nu 14:28-35  „28Vy�i� jim: Jakože jsem živ, je výrok Hospodin�v, naložím s vámi tak, jak jste si o to 
�íkali. 29Na této poušti padnou vaše mrtvá t�la, vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od 
dvacetiletých výše, kdo jste proti mn� reptali. 30V�ru že nevejdete do zem� krom� Káleba, syna Jefunova, 
a Jozua, syna Núnova, a�koliv jsem pozvedl ruku k p�ísaze, že v ní budete p�ebývat. 31Ale vaše d�ti,         
o nichž jste tvrdili, že se stanou ko�istí, do ní uvedu, takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. 32Avšak vy, 
vaše mrtvá t�la padnou na této poušti 33a vaši synové budou pastevci na poušti po �ty�icet let. Ponesou 
následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvá t�la nebudou do jednoho ležet na poušti. 34Podle po�tu dn�,  
v nichž jste d�lali pr�zkum zem�, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za �ty�icet dn� �ty�icet let. 
Tak pocítíte mou nevoli. 35Já Hospodin jsem promluvil. S celou touto zlou pospolitostí, která se proti mn� 
spikla, naložím vskutku tímto zp�sobem: na této poušti do posledního vym�ou.“ 
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PÁ 1. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
   „Otázka správného chápání Boží lásky je v centru vesmírného sporu. Boží závazek milovat poskytuje 
moráln� dostate�ný d�vod pro to, aby byl B�h shovívavý ke zlu. On však ve své proz�etelnosti stanovil 
pevné hranice tím, že se zavázal smlouvou.“ ( Peckham, John C., Theodicy of Love: Cosmic Conflict and 
the Problem of Evil. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2018, s. 4) 
   „Rozhodnutí, že Izrael nesmí vstoupit do Kanaánu v p�íštích �ty�iceti letech, bylo pro Mojžíše a Áróna, 
Kálefa a Jozua trpkým zklamáním. P�ijali však božské rozhodnutí bez reptání. Ti však, kte�í si d�íve st�žo-
vali na to, jak s nimi B�h zachází, a kte�í prohlašovali, že se vrátí do Egypta, za�ali nyní lkát a na�íkat, 
protože jim bylo odep�eno požehnání, jímž d�íve pohrdli. D�íve nem�li d�vod k stížnostem, nyní jim B�h 
dal p�í�inu k na�íkání. Kdyby se byli bývali trápili nad svým h�íchem, když si jej jasn� uv�domili, nebyl by 
býval takový rozsudek vynesen; oni však truchlili nad rozsudkem. Jejich žal nebyl lítostí, a proto nemohli 
dosíci zrušení rozsudku.“ (PP 392; PP 315)) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. P�emýšlejte o lásce v kontextu svobodné v�le. Pro�, aby láska byla láskou, musí být dávána dobrovoln�? 
Když pomyslíme na všechno utrpení na sv�t�, dalo by se namítnout, že si náš sv�t Boží lásku nezaslouží. Jak 
byste na to odpov�d�li? 
 

2. Bible hodn� mluví o poslušnosti. Kde je tedy hranice mezi poslušností, kterou B�h vyžaduje, a zákonic-
tvím, který B�h odmítá? Co m�že zp�sobit, že �lov�k ve snaze být v�rný Bohu, jeho slovu a p�ikázáním 
sklouzne do pasti legalismu? 
 

3. Spole�n� se zamyslete nad otázkou položenou v �ásti na úterý. Jakou souvislost vidíte mezi starov�kým 
Izraelem a Církví adventist� sedmého dne? V �em tato podobnost spo�ívá a pro� bychom si jí m�li být 
v�domi? 
 

 
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   1 

  JERRY  
 

Úvod do knihy Deuteronomium 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2021 - verše         

Úvod do knihy Deuteronomium Týden od 26.09. do 02.10. 

� 

0     1 

 

Ex 19:4.5.8  „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�. … 8Všechen lid odpov�d�l jednomysln�: „Budeme d�lat všechno, co nám Hospodin uložil.“ 
Mojžíš tlumo�il odpov�� lidu Hospodinu.“ 
Ex 24:3.7  „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.“… 7Potom 
vzal Knihu smlouvy a p�ed�ítal lidu. Prohlásili: „Poslušn� budeme d�lat všechno, o �em Hospodin mluvil.““ 
Mt 7:24-27  „24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil sv�j d�m na 
skále. 25Tu spadl p�íval, p�ihnaly se vody, zvedla se vich�ice, a vrhly se na ten d�m; ale nepadl, nebo� m�l základy na 
skále. 26Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil sv�j d�m na písku. 
27A spadl p�íval, p�ihnaly se vody, zvedla se vich�ice, a obo�ily se na ten d�m; a padl, a jeho pád byl veliký.““ 
J 14:15  „Milujete-li mne, budete zachovávat má p�ikázání.“ 
J 2:20  „Tu �ekli Židé: „�ty�icet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve t�ech dnech?““ 
� 6:11.12  „11Tak i vy po�ítejte s tím, že jste mrtvi h�íchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. 12Nech� tedy h�ích neovládá vaše 
smrtelné t�lo, tak abyste poslouchali, �eho se mu zachce.“ 
Ex 32:1-6  „1Když lid vid�l, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na n�ho: „Vsta�      
a ud�lej nám boha, který by šel p�ed námi. Vždy� nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím �lov�kem, který nás vyvedl             
z egyptské zem�.“ 2Áron jim �ekl: „Strhn�te zlaté náušnice z uší svých žen, syn� a dcer a p�ineste je ke mn�!“ 3I strhal si 
všechen lid z uší zlaté náušnice a p�inesli je k Áronovi. 4On je od nich vzal, p�ipravil formu a odlil z toho sochu bý�ka.    
A oni �ekli: „To je tv�j b�h, Izraeli, který t� vyvedl z egyptské zem�.“ 5Když to Áron vid�l, vybudoval p�ed ním oltá�. 
Potom Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“ 6Nazít�í za �asného jitra ob�tovali ob�ti zápalné a p�inesli 
ob�ti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her.“ 
Nu 14:22  „Proto žádný z muž�, kte�í vid�li mou slávu a má znamení, jež jsem �inil v Egypt� i na poušti, a pokoušeli m� 
už aspo� desetkrát a neposlouchali m�.“ 
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