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Boží zákon

T řetího měsíce po  odchodu z  Egypta dorazili Izraelci k  hoře Sínaj. Postavili si stany 
a chystali se k odpočinku. Tehdy opět promluvil Bůh k Mojžíšovi: „Řekni svým lidem: 
Sami jste viděli, jak vás Bůh vyvedl z  otroctví. Budete-li Boha i  nadále poslouchat, 

stanete se vyvoleným národem, jediným mezi všemi.“
Mojžíš svolal stařešiny jednotlivých rodů a řekl jim, co slyšel z Božích úst. Všichni mu svorně 

slíbili, že vykonají všechno podle Boží vůle a příkazů. Pak Bůh vyzval Mojžíše, ať připraví svůj lid: 
„Přijdu k tobě v hustém oblaku a promluvím k tobě přede všemi, aby ti věřili už navěky. Nyní je však 
připrav na můj příchod. Ať po tři dny očišťují svoje tělo i mysl a vyperou svůj šat. Až budou čistí, 
sestoupím z hory Sínaj. Ale nikdo nesmí na horu vstoupit ani se jí dotknout, dokud nezazní hlas 
trouby.“

Mojžíš dohlédl, aby jeho lid vykonal přikázanou očistu. Třetího dne se ozvalo hřmění a blesky 
ozařovaly krajinu. Mohutný oblak dýmu zakryl vrcholek hory. Mojžíš pak vyvedl svoje lidi ze stanů 
a oni s bázní čekali na příchod Boha. Najednou se ozval hlas trouby, aby všem sdělil, že Bůh je už 
na hoře.

210x235_StaryZakon_blok.indd   50 17.10.14   11:45



Pak Bůh k Mojžíšovi promluvil:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš věřit v jiného Boha nežli ve mne.
Nevytvoříš žádný obraz ani sochu Boha. Nebudeš se klanět ani sloužit modlám.
Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Nebudeš zneužívat ani zbytečně volat moje jméno.
Pamatuj, že máš světit sváteční den. Budeš pracovat vždycky šest dnů a  sedmý den zasvětíš 

Bohu na paměť stvoření světa.
Cti svého otce i svou matku. Tak budeš dobře a dlouho živ.
Nezabiješ. Neboť život může dát a vzít pouze Bůh.
Nesesmilníš. Muž bude věrný své ženě a žena svému muži.
Nepokradeš. Majetek druhého bude pro tebe nedotknutelný.
Nepromluvíš křivého svědectví. Nebudeš nikomu lhát ani říkat falešné zprávy.
Nepožádáš domu bližního svého. Nebudeš nikomu závidět jeho majetek, ženu, dům, služeb- 

nictvo ani nic jiného, co by mu náleželo.“
Všichni, kdo byli shromáždění po  boku Mojžíšově, slyšeli slova, která řekl Bůh, a  chvěli se 

bázní. Volali: „Viděli jsme slávu Boží a věříme v moc Boha. Ale ať k nám už nemluví, velice se bojíme, 
že nás jeho velikost a  síla může zahubit. Ať raději mluví jen k  tobě, Mojžíši, a  ty nám jeho slova 
vyřídíš.“ Tehdy Mojžíš požádal bratra Árona, aby zůstal dole v ležení a chránil izraelský lid, a sám se 
vydal na vrchol hory Sínaj.

Tam strávil celých čtyřicet dnů a nocí. Po celou tu dobu pozorně naslouchal Božímu slovu. 
A Bůh mu vysvětlil, jak rozumět všem deseti přikázáním, jak správně obětovat Bohu či jak správně 
postavit stan, ve kterém by mohl Bůh přebývat uprostřed svého národa. Také se Mojžíš dozvěděl, jak 
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spravedlivě jednat se slabými, jak laskavě nakládat se zvířaty, jak udržet své tělo v čistotě a ve zdraví, 
jakým neznámým jídlům a zvířatům se vyhýbat. Všechny cenné rady si Mojžíš zapamatoval, aby je 
mohl předat Izraelcům. Posledního dne dostal Mojžíš dvě kamenné desky, do nichž Bůh sám vepsal 
deset zákonů, jež měli lidé dodržovat.

Lidé, kteří zůstali v ležení pod horou, zatím přestali věřit v návrat svého vůdce a jejich víra v Boha 
zeslábla. Požádali Árona, aby jim sám stvořil bohy, kteří by je dál vedli na jejich cestě. Shromáždili 
všechno svoje zlato a  šperky a Áron z nich pak odlil sošku býčka, jakou znali z Egypta. Izraelci ji 
zdvihli na ramena a tančili s ní mezi stany.

Bůh to viděl a vybídl Mojžíše: „Jdi dolů ke svým lidem. Uběhlo sotva čtyřicet dnů a už na mě 
zapomněli.“ 

Mojžíš sestupoval z hory s kamennými deskami v náručí. Když spatřil, jak slabá je víra jeho 
lidí, zmocnila se ho strašlivá zloba. Odhodil kamenné desky a  ty se rozlomily vejpůl. Mojžíš zlaté 
tele povalil a rozdrtil je na prach. Pak poprosil Boha: „Bože, prosím, odpusť svému lidu jeho hřích.“ 
Všichni Izraelci litovali svých prohřešků proti Božímu zákonu a oblékli si smuteční roucha.

A  Bůh je nepotrestal. Řekl Mojžíšovi: „Zhotov si nové dvě desky a  vystup ke  mně. Znovu 
vtisknu do desek mých deset zákonů.“ Mojžíš pak strávil na vrcholku hory dalších čtyřicet dnů. Když 
sestupoval dolů s novými deskami, jeho tvář zářila odleskem Boží slávy.

Izraelci potom zhotovili podle Božího návodu schránku ze zlata a drahého dřeva a do ní vložili 
kamenné desky s Božími zákony. Schránku neboli archu úmluvy hlídali zlatí andělé s rozpřaženými 
křídly. Pak postavili Izraelci pro archu úmluvy stánek z drahého dřeva a těžkých, zlatem vyšívaných 
přikrývek. Tam mohl Bůh přebývat uprostřed svého lidu, tam přicházel Mojžíš naslouchat jeho 
slovům.

210x235_StaryZakon_blok.indd   54 17.10.14   11:46


