
 

 

Schéma smluv uzavíraných ve starověkém Blízkém Východě  

– porovnání se smlouvou na Sinaji 

Prvky smlouvy Starověké smlouvy Smlouva na Sinaji 

Preambule - Předmluva Představení panovníka se všemi 

jeho šlechtickými tituly. 

Ex 20,2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... 

Historický prolog - 

Historický úvod 

Vývoj vztahu 

Seznámení s předešlými 

událostmi: obchodní vztahy, 

hádky, uzavřená manželství. 

Ex 20,2:  ...Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu 

otroctví. 

Instrukce k traktátu Pravidla k uzavření smlouvy 

určovala silnější strana 
Desatero – deset slov smlouvy 

Ex 34,28:   A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a 

čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž 

psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. 

Dt 4,13:   Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám 

přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na 

dvě kamenné desky. 

Doklad- veřejné čtení Dohody musely být zapsány, aby 

nebyly zfalšovány. Musely být 

pravidelně čteny na osvěžení 

paměti smluvních stran. 

Desky zákona 

Ex 24,12: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup ke mně 

na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky - zákon a 

přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“ 

 

Obnovy smlouvy 

Žalm 78,3-4: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co 

nám otcové vyprávěli,  nebudeme tajit jejich synům. 

Budeme vyprávět budoucímu pokolení 

o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných 

skutcích a divech, jež konal. 

Svědci smlouvy 

Seznam bohů – svědků 

dohody 

Svědkové byli jmenováni pro 

případ porušení ujednání.  

Svědky byli také bohové či 

přírodní úkazy. 

Žalm 50,4-7: Nebesa shůry i zemi volá, povede při se 

svým lidem.  "Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při 

oběti přijali mou smlouvu!"  Nebesa hlásají jeho 

spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.  "Slyš, můj lide, 

budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, 

tvůj Bůh jsem.” 

Kletby a požehnání 

Požehnání nebo prokletí 

pro toho, kdo dodrží 

nebo poruší dohodu. 

Zaslíbení a výstrahy Ex 23,20-33: ... když jej však budeš opravdu 

poslouchat a činit všechno, co mluvím... 

Přísaha věrnosti Poddaný musel veřejně přísahat 

věrnost svému nadřízenému. 

Ex 19,8: Všechen lid odpověděl jednomyslně: 

"Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil." 

Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. 

Náboženská slavnost na 

ukončení 

Slavnost na ukončení byla 

obvykle obětí nebo svatým 

pokrmem. Obě zúčastněné 

strany požívaly pečené části 

božské tabule.  

Být společně u stolu znamená 

přijetí a plnou shodu mezi 

spolustolovníky. 

Ex 24,5-11: Pak pověřil izraelské mládence, aby 

přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu býčky k 

hodům oběti pokojné.  Mojžíš vzal polovinu krve a vlil 

ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom 

vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: 

"Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin 

mluvil."  Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: "Hle, 

krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na 

základě všech těchto slov."  Pak Mojžíš a Áron, Nádab 

a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili 

vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo 

cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe.  Ale 

nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli 

Boha; i jedli a pili. 

 


