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40. Hospodin uzavřel s Izraelity smlouvu 

 
Přestože Hospodin věděl, jak jsou Izraelité nestálí, rozhodl se s nimi uzavřít 

smlouvu. Chtěl jim ukázat, že je mám moc rád. Mojžíš přinesl nové desky 

desatera, které uložili do archy úmluvy. 
 

Přestože si to Izraelité vůbec nezasloužili, chtěl s nimi Hospodin uzavřít 

smlouvu, tj. dát jim slib, že je nikdy neopustí a bude je mít rád. Chtěl z nich 

udělat nejšťastnější lidi na celém světě. Proto jednoho dne řekl Mojžíšovi, aby 

opět vyšel na horu Sinaj a vzal si s sebou nové kamenné desky. Na hoře pak na 

ně Mojžíš zapsal desatero Božích přikázání, tj. pravidel. Pak Hospodin udělal 

něco velmi důležitého, uzavřel smlouvu s Izraelity. Řekl Mojžíšovi: ,,Uzavírám 

s vámi smlouvu. Slibuji, že se vás nikdy nevzdám a budu vás chránit.“ 

Mojžíš pak rychle sestupoval s hory Sinaj s kamennými deskami s desaterem. 

Takovou radostnou zprávu přece  musím oznámit Izraelitům. Řekl jim však také 

toto: ,,Musíte teď začít úplně znovu. Musíte opět slíbit, že se budete řídit 

Hospodinovými přikázáními.“ Všichni ochotně souhlasili. 

Mojžíš pak nechal vyrobit schránu ze vzácného dřeva ozdobenou pravým zlatem. 

Na její okraj připevni sošky dvou andělů s velkými křídly, kterým říkáme 

cherubové. Stáli tam jako stráž, která hlídá vzácný poklad. Do této krásné 

schrány byly totiž uloženy kamenné desky desatera. Sám Hospodin oznámil 

Mojžíšovi, z čeho má být vyrobena, jaký má mít tvar a velikost. Tuto truhlu, 

které se říkalo ,,schrána úmluvy“ nebo také ,,archa úmluvy“, pak nosili všude 

s sebou. Připomínala jim slib, který uzavřel Hospodin s Izraelity. Když ji měli 

s sebou, věděli, že je s nimi Hospodin. Byla pro ně velice vzácná. 

 

Úkol:  

    V kostele najdeme něco, co nám může připomínat schránu úmluvy – 

svatostánek. Je to většinou krásně zdobená skříňka, ve které se v nádobě zvané 

ciborium uchovává proměněný chléb – Pán Ježíš v podobě chleba. I mimo mši 

svatou sem lidé přicházejí a modlí se. U svatostánku svítí červené světýlko, ve 

dne i v noci. Říkáme mu věčné světlo. Svítí i tehdy, když v kostele nikdo není. 

Připomíná nám přítomnost Pána Ježíše. Zastavíš se dnes za ním a pozdravíš 

ho? Stačí mu říci: ,,Ahoj Pane Ježíši. Mám Tě rád. Amen.“ 


