
SMLOUVA S BOHEM

- Mojžíš jde 2x na horu Sinaj

- Všichni vidí, jak Bůh jedná 
a mluví

- Vyvolený lid

- Lid vstupuje do smlouvy s 
Bohem

Hora Sinaj, biblická 

ilustrace



EXODUS 19 SMLOUVA S BOHEM
Exodus 19:1 Třetího měsíce po vyjití synů Izraele z egyptské země, v tentýž den, přišli do Sínajské

pustiny.

2 Odtáhli z Refídímu, přišli do Sínajské pustiny a v té pustině se utábořili; Izrael se tam utábořil naproti 

hoře.

3 Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal: Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš 

synům Izraele:

4 Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlích křídlech a přinesl jsem vás k 

sobě.

5 Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým 

zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země.

6 Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům 

Izraele.

7 Mojžíš přišel, povolal starší lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu Hospodin přikázal.

8 Všechen lid společně odpověděl: Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš přinesl slova 

lidu zpět k Hospodinu.

9 Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit, 

a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu.
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EXODUS 19 SMLOUVA S BOHEM
10 Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy

11 a jsou připraveni k třetímu dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí na 

horu Sínaj.

12 Vyznač hranici lidu dokola a řekni: Mějte se na pozoru, abyste nevystupovali na horu, nebo se 

dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen.

13 Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno šípem, ať dobytče nebo 

člověk, nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat na horu.

14 Mojžíš sestoupil s hory k lidu, posvěcoval lid, a oni si vyprali oděvy.

15 I řekl lidu: Buďte připraveni za tři dny. Nepřistupujte k ženě.

16 Třetího dne, když nastalo jitro, se na hoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se 

velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl.

17 Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory.

18 Celá hora Sínaj byla zahalená kouřem, protože na ni sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní 

kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla.
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EXODUS 19 SMLOUVA S BOHEM
19 Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější, Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal.

20 Hospodin sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory; pak Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a 

Mojžíš vyšel vzhůru.

21 Hospodin řekl Mojžíšovi: Sestup a varuj lid, aby nezkoušeli proniknout k Hospodinu, aby ho viděli, 

aby jich mnoho nepadlo.

22 Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil.

23 Mojžíš řekl Hospodinu: Lid nemůže vystoupit na horu Sínaj, protože jsi nás sám varoval slovy: 

Vyznač hranici kolem hory a posvěť ji.

24 A Hospodin mu řekl: Jdi, sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Avšak kněží a lid ať nezkouší 

proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil.

25 Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.
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2) TÁBOŘENÍ U HORY
Exodus 19:1 Třetího měsíce po vyjití synů Izraele 

z egyptské země, v tentýž den, přišli do Sínajské

pustiny. 2 Odtáhli z Refídímu, přišli do Sínajské

pustiny a v té pustině se utábořili; Izrael se tam 

utábořil naproti hoře.

Začátek kapitoly nám znovu opakuje, že vyšli z 

Refídímu a přišli k hoře, ale již v předchozí 

kapitole čteme to samé. Viz. Ex.18:5 Přišel tedy 

jeho tchán Jitro s jeho syny a jeho ženou k 

Mojžíšovi do pustiny, kde on tábořil u Boží hory.

Nejspíše u této hory pak táboří nějaký čas, již 3 

měsíce jsou na cestě.
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Pravděpodobná cesta pouští, 

zákres do mapy



3) PUSTINA
Opakuje se slovo pustina

Exodus 18:5 Přišel tedy jeho tchán Jitro s jeho syny 

a jeho ženou k Mojžíšovi do pustiny, kde on tábořil 

u Boží hory.

Exodus 19:1 ……přišli do Sínajské pustiny.

2 Odtáhli z Refídímu, přišli do Sínajské pustiny a v 

té pustině se utábořili; …

Proč byli v pustině – Bůh nás vyvádí do pustiny, 

abychom mohli více vnímat Boha. Kdyby je 

nevyvedl, pořád by jejich myšlení bylo ovlivněno 

egyptskými bohy, tím, v čem tak dlouho žili.

Pustina nebyla trest, ale požehnání, které jim Bůh 

chtěl dát – v pustině k nám mluví!
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3) PUSTINA
Mnoho biblických postav žilo v pustině:

Luk.1:80 Chlapec (Jan Křtitel) rostl a sílil na 

duchu a pobýval na pustých místech až do 

dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael.

Lukáš 3:1 V patnáctém roce vlády císaře 

Tiberia, ….., stalo se slovo Boží k Janovi, synovi 

Zachariáše, v pustině.

Kdyby nepobýval v pustině, možná by nebyl 

schopen tak slyšet Boha.
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Svatý Jan Křtitel v pustině, 

Caravaggio, 1604



3) PUSTINA
Mnoho biblických postav žilo v pustině:

Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od 

Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2 čtyřicet dní a Ďábel 

ho pokoušel. …..

14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o 

něm se rozšířila do celého okolí.

Bez pobytu na poušti by Ježíš nebyl v moci Ducha, 

poušť a zápas s Ďáblem Ježíše posílila, více tam k němu 

mohl Bůh mluvit.
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3) PUSTINA
1 Samuelova 23:14 David pobýval v pustině v pevnostech a 

pobýval v horách v pustině Zífu.

Díky pobytu v pustině (když ho Saul pronásledoval) byl David 

40 let požehnaným vládcem.

Žalmy 63:1 Davidův žalm, když byl v Judské pustině. 2 Bože, ty 

jsi můj Bůh! Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo 

po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. 3 Proto tě 

vyhlížím ve svatyni -- chci hledět na tvou moc i slávu, 4 neboť 

tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě budou oslavovat --

5 tak ti budu dobrořečit po celý svůj život, ve tvém jménu 

budu pozvedat dlaně. 6 Má duše se sytí tukem, tučnou 

stravou. A mé rty? Radostným křikem tě chválí má ústa.

7 Když si tě připomínám na svém loži. O tobě rozjímám za 

nočních hlídek, 8 jak jsi mi býval ku pomoci. Budu jásat ve 

stínu tvých křídel; 9 má duše přilnula k tobě. Podpírá mě tvá 

pravice.
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Socha Davida, Michelangelo di 

Lodovico Buonarroti Simoni 

(1475-1564)



4) MOJŽÍŠ VYSTUPUJE
3 Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal: 

Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:

4 Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl 

na orlích křídlech a přinesl jsem vás k sobě.

Bůh zde odhaluje, to, co bylo v Božím srdci od začátku cesty 

pustinou – chtěl je přivést blíž k sobě!

- Sami jste mohli vidět, co jsem pro vás dělal v Egyptě

- Nesl jsem vás přes poušť

- To vše, abych k vám mohl mluvit

- Byl pozván jen Mojžíš, nikdo jiný nemohl vystoupat blíž k 

Bohu.
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5) SMLOUVA

5 Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li 

zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím 

mezi všemi národy, i když moje je celá země. 6 Ale vy budete 

mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, 

která budeš říkat synům Izraele.

Mluví se zde o smlouvě mezi Izraelem a Bohem.

Hebrejsky je smlouva berít, což nejspíše znamená pouto

To slovo neznamená dohodu dvou rovnoprávných partnerů, 

nýbrž o slavnostní příslib z Boží strany, kterým Bůh zavazuje sebe 

i lid.  
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5) SMLOUVA

5 Nyní tedy, budete-li mne opravdu 

poslouchat a budete-li zachovávat moji 

smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím 

mezi všemi národy, i když moje je celá země. 

6 Ale vy budete mým královstvím kněží a 

svatým národem. Toto jsou slova, která budeš 

říkat synům Izraele.

Řecký překlad je diathéké, ani to není dohoda 

dvou rovnocenných partnerů (synthéké). 

Diathéké je odvozenina od slovesa diatithémi

= ukládám, ustanovuji, nařizuji, tedy uložení, 

ustanovení toho, kdo umírá, jak má být 

naloženo s tím, co tu zanechává, tedy závěť, 

poslední vůle (viz. Žd 9,16–17). 
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6) ZVLÁŠTNÍ VLASTNICTVÍ
5 Nyní tedy, budete-li mne opravdu 

poslouchat a budete-li zachovávat moji 

smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím 

mezi všemi národy, i když moje je celá země. 

6 Ale vy budete mým královstvím kněží a 

svatým národem. Toto jsou slova, která budeš 

říkat synům Izraele.

- Izrael bude něčím zvláštním

- Královští kněží

- Svatý národ

1 Petrův 2:9 Vy však jste ‚rod vyvolený, 

královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k 

Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné 

skutky‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého 

podivuhodného světla.
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7) SLIB LIDU
7 Mojžíš přišel, povolal starší lidu a předložil jim všechna 

tato slova, která mu Hospodin přikázal. 8 Všechen lid 

společně odpověděl: Vše, co Hospodin promluvil, 

budeme plnit. Mojžíš přinesl slova lidu zpět k Hospodinu.

- Řekl to všechen lid

- Řekli tedy opravdu naslouchat Hospodinu

- Řekli tedy budeme zachovávat smlouvu

Je to slib Bohu

Pokud jsme se nevydali Bohu, Bůh nás nemůže uvést do 

dalších věcí.

Protože se vydali Bohu, viděli a slyšeli úžasné věci.
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8) POSVĚCENÍ
10 Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k lidu a posvěcuj je dnes i 

zítra. Ať si vyperou oděvy 11 a jsou připraveni k třetímu 

dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu 

sestoupí na horu Sínaj.

- Když řekneme Bohu ano, pak nás vede do posvěcení

- Svatý = oddělený

Svatost totiž pomáhá k tomu, abychom mohli Boha více 

znát.

Měli dělat praktické věci, které jim Bůh řekl:

- Prát své oděvy

- Nevstupovat tam, kde jim Bůh řekl, že nemohou

- Měli se soustředit teď jen na Boha, očekávat na něj, 

neměli v té době spát s manželkou (podobně jako 

vojáci před bitvou)
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8) POSVĚCENÍ
- Museli se vydat za Bohem do pustiny (nechat se 

proměňovat)

- Museli poslouchat, co jim Bůh přikazoval (sběr many, 

praní oděvů)

- Museli s ním vstoupit do smlouvy (závazek – budeme 

poslouchat Tvé příkazy, budeme dodržovat smlouvu, 

…)

Poté jim začal Bůh odpovídat – u hory Sinaj viděli a slyšeli 

úžasné věci, ale nejprve museli projít všemi těmi 

událostmi.

Všichni se třásli.

Matouš 5:8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí 

Boha.

Mít čisté srdce je proces.
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9) HLAS POLNICE
16 Třetího dne, když nastalo jitro, se na hoře objevilo 

hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný 

zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl.

18 Celá hora Sínaj byla zahalená kouřem, protože na 

ni sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako 

kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla.

- Hřmění, blesky

- Kouř, oheň

- Obrovský oblak

- Zemětřesení

- Všichni se třásli

Všichni viděli mocné projevy Boží a také silný zvuk 

beraního rohu. Kdo troubil? Nejspíše slyšeli nějakého 

anděla, jak troubí – ve knize Zjevení je 7 andělů, co 

troubí a svolávají Boží lid.
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10) BOŽÍ HLAS
9 Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, přijdu k tobě v 

hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou 

mluvit, a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil 

Hospodinu slova lidu.

… 19 Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější, 

Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal.

- Všichni slyšeli Boha, jak mluví, slyšeli jeho hlas, 

jak hlasitě promlouvá k Mojžíšovi

- Byl stále také slyšet hlas beraního rohu

Slyšet akusticky Boha je silným zážitkem
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11) POUŠŤ JE POŽEHNÁNÍ
Žalmy 78:40 Kolikrát se mu v pustině vzepřeli, trápili ho 

v pusté krajině. 41 Stále znovu pokoušeli Boha, 

zraňovali Svatého Izraele. 42 Nepamatovali na jeho 

moc, na den, kdy je vykoupil z moci protivníka, 

43 když učinil v Egyptě svá znamení a své divy na 

sóanském poli. ….

56 Oni však pokoušeli Boha Nejvyššího, vzpírali se mu 

a jeho svědectví nezachovávali. 57 Odvraceli se, 

jednali věrolomně jako jejich otcové, selhávali jako 

záludný luk. 58 Popouzeli ho svými návršími a dráždili 

ho svými modlami. 59 Bůh to slyšel a rozhněval se. 

Zcela Izraele zavrhl.

- To je varování i pro nás

- Přes všechny mocné divy Bohu nevěřili

- Nakonec všichni zemřeli v pustině

- Poušť jim měla být požehnáním a byla jim hrobem
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12) OTÁZKY

- Jsme ochotni se nechat posvěcovat?

- Proč k nim Bůh nemluvil hned v Egyptě, proč k nim mluví 

až v pustině?

- Proč se ozývala polnice?

- Jsme královským kněžstvem?

- Proč nikdo nepovolaný nemohl vstoupit na horu nebo se jí 

dotknout?
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