
LEKCE 23: OBNOVA SMLOUVY – BŮH DÁVÁ NOVOU ŠANCI 

Cíle pro dítě: 

 dítě si uvědomí, že Bůh má s člověkem trpělivost 

 dítě vnímá rozdíl mezi hříšným člověkem a svatým Bohem 

 dítě popíše specifické postavení Mojžíše v izraelském lidu a zdůvodní to 

 dítě pozná, že Bůh nemůže člověka zklamat, protože je 100% věrný 

 dítě ví, že i když padne, může začít znovu, protože Bůh je milostivý 

Biblický text k lekci: Exodus 34 

Klíčové verše:  

Exodus 34,6: Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování 

a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.“ 

Exodus 34,10a: „Hle, uzavřu s tebou smlouvu; před vším lidem učiním divy, jaké se nestaly v žádné 

zemi, ani v žádném národu.“ 

2. Timoteova 2,11-13: „Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže 

s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává 

věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ 

Biblická fakta: 

Bůh řekl Mojžíšovi, že má znovu (tentokrát on sám, ne Bůh), vytesat kamenné desky Zákona. 

Mojžíš vytesá desky a Hospodin (nebo Mojžíš – viz 34,28) na ně znovu píše zákon (desatero). 

Na horu Sinaj musí jít Mojžíš zcela sám, dokonce ani dobytek se nesmí pást na hoře. 

Bůh se Mojžíšovi zjevuje jako milostivý, pomalý k hněvu, bohatý v milosti. 

Bůh znovu s Mojžíšem (lidem) uzavírá smlouvu, zavazuje se: chránit Izraelce od okolních nepřátel, 
nepřátele před Izraelci vyhladit. 

Izraelci mají dodržovat. 

Mojžíš strávil na hoře 40 dní a 40 nocí a během toho nic nejedl a nepil. 

Od setkání s Bohem zářila Mojžíšovi tvář. 

Další informace pro zvídavé: 

 Lid měl dle smlouvy dodržovat: zbořit oltáře jiným bohům, nedělat si modly, dodržovat svátek 

nekvašených chlebů, zasvětit (darovat) prvorozené Bohu, jeden den v týdnu odpočívat, muž se 

měl třikrát ročně ukázat před Hospodinem 

 Mojžíš vystoupil na horu Sinaj časně ráno 

Myšlenky k 23. lekci (aplikace): 

 Bůh i přes to, že lidé jej zklamali, Izraelce nezavrhne, ale dává jim novou šanci 

 Člověk, ničí, Bůh buduje 

 Bůh není závislý na jednání člověka, člověk je závislý na jednání Boha 

 Bůh sám sebe představuje v první řadě jako milostivého, věrného a pomalého k hněvu 

 I když ze své podstaty musí zlo trestat, nemá z toho radost a je to až ta poslední možnost 

 Zůstávání člověka s Bohem má své důsledky – Mojžíšovi zářila tvář 

 40 dnů a nocí – 40 je v Bibli obraz plnosti – Bůh si přeje, aby jeho vztah s člověkem byl plný  

 Boží smlouvu nemůže zrušit člověka a Bůh ji (protože lidi miluje) sám od sebe zrušit nechce 



 I když Boha zklameš, neposlechneš, vždy je možnost se vrátit, litovat, vyznat – a Bůh zaslibuje, 

že ti odpustí a odvrátí zlo, které zamýšlel – jeho podstata je láska a milost 

 

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: BŮH JE VĚRNÝ I PŘES NAŠI NEVĚRU 

Text: 2. Timoteova 2,11-13: „Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. 

Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on 

zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ 

Jako Izraelci vstoupili do smlouvy s Bohem vírou, když vyšli z Egypta (s vírou potřeli dveře krví Beránka), 

tak i my dnes vstupujeme do smlouvy-vztahu s Bohem vírou v zachraňující dílo jeho syna Ježíše Krista. 

Hlavní „akce“ je na Bohu Hospodinu. I přes to však jsme stále v hříšném těle, děláme chyby, často 

utíkáme od Boha daleko, plníme se jinými (špatnými) věcmi – jsme podobně jako Izraelci nevěrní. Bůh 

však z jeho strany zůstává věrný. Jen tiše stojí a čeká, až se k němu vrátíme. Někdy možná (když ho 

nechceme slyšet) se připomene, že tu je (zpravidla nějakou těžkou životní událostí), ale i v této situaci 

otevírá náruč, protože naše neposlušnost a nevěra nemůže obrátit jeho lásku v nenávist. Když toto 

víme, nebo alespoň tušíme, jaký Bůh ve skutečnosti je, pak snad více budeme chtít zůstávat v jeho 

přítomnosti. Pak naše tváře budou „zářit“ a lidé okolo nás si toho všimnou. Budou vidět náš vztah 

s nebeským otcem, budeme tím světlem (které čas od času potřebuje vyčistit), kterým jako 

následovníci Krista máme být. 

Náměty pro aktivity s dětmi: 

1. Sestavení věty „Bůh je věrný“ ze sirek na čas – motiv tesání zákona (jako „klínové písmo). 
Možno také do kusu plastelíny vytlačit pomocí špejle. 
2. Běh do schodů – motiv vystoupení Mojžíše na horu. 
3. Chůze po kolenou – motiv toho, že Mojžíš před Hospodinem padá na kolena. Dítě jde po čtyřech 
a před sebou hlavou posouvá míček (určíme libovolně složitou dráhu). 
4. Výdrž v různých krkolomných polohách – motiv 40 dnů a setrvání Mojžíše na hoře. Zadáváme 
různé obtížné polohy (postoje) a děti v nich musí vydržet 40 sekund, při obtížnějších co nejdéle. 
Např. stoj na jedné noze, most, stoj na rukou, držení drobného předmětu např. na lžičce, držení 
předmětu na hlavě apod. 
 

 

Klíč k šifře (pracovní list č. 23, úkol 3): 

Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ 

 

 

 

 

 

 

 


