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L 12,22-24 Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete 
mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani 
stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! 
25 Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 
26 Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 
27-28 Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl 
tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, 
čím spíše obleče vás, malověrní! 
29-30 A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš 
Otec přece ví, že to potřebujete. 
31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 
32 Nebojte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 
33-34 Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, 
kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 
35-38 Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.  Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze 
svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, 
zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po 
půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. 
39-40 Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I 
vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete." 
 
Lukáš 12,35 
Ekumenický: Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. 
Kralický: Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. 
Nová smlouva: Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. 
Petrů:  Mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří. 
Cool:  Buďte bedra vaše přepásána a hořte svíce (v rukou vašich) 
Parafráze: Buďte připraveni a udržujte své lampy rozsvícené. 
 
 
Komu říká Pán Ježíš tato slova? Těm, kteří ho následují, kteří ho přijali jaká svého Pána a Spasitele. Nám, mě.  
 

Jsme lidmi na cestě... 
Žijeme, a máme žít plný život (život v hojnosti - Jan 10:10  Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti), 
ale nikdy nesmíme zapomenout, že život na této zemi má nejen začátek ale také konec. Jednou přijde den, kdy 
naše pozemské putování skončí, a přejdeme do jiné dimenze. Před námi se otevře věčnost, Boží království, 
nebe.  
Jsou dvě možnosti,jak můžeme přejít z tohoto do života, do života věčného. Skrze smrt, zemřeme, a Pán Ježíš 
nás vzkřísí k věčnému životu.  

Jan 11:25  Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 
A nebo přejdeme do věčného života rovnou, aniž bychom zemřeli.Tato výsada platí pro jedinou generaci, těch, 
kteří se dočkají druhého příchodu Pána Ježíše na tuto zem.  

Jan 14:2-3  V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám 
připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde 
jsem já. 

 

Církev tvoří lidé, kteří očekávají příchod Pána Ježíše. Připomínáme si to, co řekli andělé při nanebevzetí Pána 
Ježíše: 

Skutky apoštolské 1:10-11  A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v 
bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do 
nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." 

a čekáme na jeho příchod. 
Filipským 3:20-21  My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On 
promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. 
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Jak máme očekávat, na to nám Bible odpovídá v našem textu (Lukáš 12,35). 
 

Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy ať hoří. 
(Buďte připraveni a udržujte své lampy rozsvícené) 

a dál PJ pokračuje: buďte jako lidé, kteří čekají svého Pána, jakmile zaklepá, zazvoní, vyběhněte mu otevřít. 
Buďte připraveni ve dne v noci (Váš Pán může přijít právě uprostřed noci, tak jako zloděj, který si vybírá čas, 
kdy všichni spí...) 
Tedy nemáme sedět v lenošce, zabývat se "nicneděláním", nebo si užívat zábavy, abychom zabili čas, máme se 
věnovat životu, využít každou minutu, kterou máme k dispozici (B21  Ef.5,16 Využívejte svěřený čas, protože 
doba je zlá.) ale zároveň mějme přepásaná bedra a rozsvícené lampy. 
Sbalenou velkou polní, připravené kufry... 
 
Jako Izraelci, když jim Hospodin zaslíbil, že je vysvobodí z egyptského otroctví. Měli jen zaslíbení... Ale protože 
uvěřili, byli v tu velkou noc připraveni. Sbaleno, oblečení na cestu, připravené lampy, ve stoje jedli beránka, 
kdykoliv připraveni vyrazit. (možná vzdálený obraz...) 
 
Jako těhotná maminka... 
Má kolem sebe dvě, tři děti, stará se o ně, ale zároveň má sbalené vše, co potřebuje do porodnice, a po ruce 
mobil, aby mohla kdykoliv zavolat pro pomoc. Neví kdy to na ní přijde, ale až to přijde, je připravená. Nic 
neponechává náhodě. Pak totiž již nebude čas... 
 
Až Pán Ježíš přijde, už nebude čas se sbalit, něco zachraňovat, dávat do pořádku. Honem se smířit s Bohem, 
nebo s lidmi.  Buď jsem připraven a pak s ním půjdu, a nebo nejsem připraven a zůstanu zde. 
 
přepásaná bedra a rozsvícené lampy... 
 
 
 1. Přepásaná bedra: 
Na středním východě v té době nenosili muži kalhoty, ale tuniku (plášť). Člověk, který se chystal do práce, 
nebo na dlouhou cestu si ji podpásal, aby mu nepřekážela, aby ho nezdržovala. 
Tedy zastrčil si ji za opasek, aby neplandala. 
Například Petr když šel lovit ryby…. 
Nebo Pán Ježíš, když umýval nohy učedníkům. 
Šlo o to, aby nic nebránil v pohybu, v reakci, v činu… 
 

A to má na mysli PJ: buďte přepásáni, buďte připraveni! 
 

JAKO:  Ve škole – na vyvolání, na písemku… při maturitě na jakoukoliv otázku za 4 roky! 
 Při jízdě autem ruce na volantu, nohu na brzdě – abych byl připraven zareagovat. 
 Na startu – vyrazit jako první… 
 Ve filmu – akční hrdina, je kdykoliv připraven zasáhnout… 
 
Pán Ježíš nás vyzývá, abychom byli připraveni na setkání s ním. 
Není totiž tak důležité, zda umíme odpovědět na všechny teologické otázky, jestli umíme obhájit své názory a 
učení, jestli každý den žijeme tak, abychom byli Bohu užiteční, jestli jako správní křesťané dostatečně 
reagujeme na potřeby lidí okolo nás,  ale jestli jsme stále připraveni setkat se s ním tváří v tvář. 
Protože v teologických otázkách se můžeme utopit, v touze být Bohu užiteční se můžeme sedřít, potřeby lidí 
kolem nás nás mohou úplně pohltit…  a pak kdy to naprosto nečekáme přijde Ježíš, a my si toho ani 
nevšimneme. Protože nejsme připraveni se s ním setkat. 
 
Oswlad Chambers říká: „Ježíš jen zřídka přichází ve chvíli, kdy Ho očekáváme; objeví se, když Ho čekáme 
nejméně a vždy v situaci, která postrádá logiku. Jediný způsob, jak může služebník zůstat Bohu věrný, je 
připravit se na překvapivé návštěvy svého Pána.    … neustále očekávat Ježíšův příchod.“ 
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A dále zdůrazňuje, že nebezpečí pro opravdové křesťany nespočívá  v  „boji proti hříchu, potížím, nebo 
nepříznivým okolnostem, ale proti tomu, aby nás služba Ježíši Kristu nepohltila natolik, že nebudeme 
připraveni kdykoliv se s Ježíšem setkat.“ 
 
Mějte přepásaná bedra, buďte připraveni… 
Tak třeba dnes ráno, jsem připraven se setkat s Ježíšem? Asi ano, vždyť proto jdeme do shromáždění.  
Tak jinak: dnes v poledne – uprostřed oběda – jsem připraven setkat se s Ježíšem? Když si hraji s dětmi, když 
domlouváme s manželkou na koupi dárků pro děti,  když sedím v zaměstnání nad plným stolem papírů, když se 
budím do nového rána, kdy mne nečeká nic dobrého… jsem připraven na setkání s Ježíšem? 
Pán Ježíš může přijít kdykoliv a dobrý služebník je připraven se s ním setkat vždy. 
Nejde o to, abychom si to stále opakovali, stále mysleli na to, Ježíš může přijít kdykoliv, ale aby se toto vědomí 
stalo naší přirozeností. 
 
Když jedu autem, nemyslím na to, že mám zatočit volantem jednou vpravo, podruhé vlevo, ale automaticky 
s ním zatočím, kdykoliv je to potřeba. Nejen, když jedu do zatáčky, ale i když do vozovky vběhne zajíc, nebo 
když autu přede mnou praskne pneumatika, nebo když… 
Automaticky zatočím, abych se vyhnul překážce… To musí mít člověk v krvi. 
Stejně je důležité, aby se nám dostalo do krve očekávání Pána Ježíše. 
 
Ve dvojí rovině: 
1. Pán Ježíš přichází kdykoliv do našeho každodenního života, často když ho nečekáme, pozor ať ho 

nepřehlédneme! 
2. Pán Ježíš jednou přijde jako ženich pro svou nevěstu – pro církev, pro mne a pro tebe, buďme připravení jít 

s ním! 
 
Bible říká: On přijde, ale nalezne víru na zemi? Nalezne církev, která na něj čeká? 

Luk. 12.35-38 Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se 
vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až 
přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li 
po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. 

 
Je to tak jednoduché: když budeš připraven, půjdeš s ním. Když ne, pak tu zůstaneš. 
Podobenství o deseti družičkách mluví jasně.  Pět jich bylo připraveno a šly na svatbu;  pět ne, a zůstaly venku. 
I když pak tloukly, dveře už zůstaly zavřené. 
 
 
 
 
 2. Vaše lampy ať hoří! 
I zde se nám hned vybaví Ježíšovo podobenství o deseti družičkách… 
Hořící lampa: čistá lampa, přistřižený knot a dostatek oleje 
Rozsvícené světlo: funkční žárovka, zašroubovaná v objímce a dostatek elektrického proudu (či funkční 
baterie,pokud budeme mluvit o baterce - světle na cestu) 
 
 
Žárovka  
v bance z obyčejného skla je vloženo wolframové vlákno, kterým proudí elektrický proud, vlákno se zahřívá a 
díky tomu svítí. Uvnitř skleněné banky je vakuum, nebo vzácný plyn (směs dusíku a argonu, ale také 
řidčeji kryptonem, nebo dokonce xenonem), jinak vlákno shoří. 
Obyčejné sklo - do nás, obyčejných lidí Bůh vložil nové srdce... 
Nitro - naše srdce musí být čisté, proměněné. Jakýkoliv hřích způsobí, že vlákno shoří. A bude potřeba zásah 
shůry. PJ nás očistil. I když je naše vlákno nepatrné, díky Ježíši září!  
Pozor na špínu, hřích, udržuj si vakuum, nedovol aby ovzduší bylo pokaženo… 
Vzácný plyn - Duch svatý - díky němu světlo září.  
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V závitu – Žárovka v polici elektro obchodu  nesvítí. Žárovka zapadlá za skříní, nebo dokonce položená vedle 
lampičky také nesvítí. 
Ježíš tě mohl očistit, tvé srdce je v pořádku, ale jsi v Kristu? Jsi zašroubován v něm?  
Pavel:  

Ga 2,20 Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji 
ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

Milovat ho, být s ním jedno, přilnout k němu… 
 
 
Dostatek proudu 
Pokud není proud, žárovka nesvítí.  
V jednom městě, ještě za totality: probíhá kolaudace rekonstruovaných bytů, v několika z nich nesvítily světla. 
Proč? Jak je to možné? 
Technici zkoumali příčinu, kabel k lustru v pořádku, přívod do vypínače OK, z vypínače kabel v pořádku, ale 
proud se k lustru nedostal. Museli sekat a výsledek: půl metru kabelu od vypínače, půl metru u lustru, zbytek 
nic. Jak se to stalo? Vedoucí elektrikářům stále vytýkal, že mají velkou spotřebu materiálu, snížil jim prémie, 
tak to vyřešili po svém… 
 
Proudu bylo dost, ale nedostal se k žárovce.  
Duch svatý nám byl dán, naplnil naše srdce, ale má volný průchod ve všech oblastech našeho života? 
Temelín jede, ještě má rezervy, ale jsou v pořádku rozvody v domě? 
Není to mnohdy tak, že do určitých míst v životě Ducha svatého nepustíme? 
Do vztahů, do financí, do podnikání, do využívání času,ke svým koníčkům… 
Bojíme se, že by to Duch svatý nepochopil, že by řekl: ne? 
Pokud se jedná o hřích, pak jistě řekne ne! 
Ale pokud se jedná o jiné věci, on není ten, který by bral. On dává. 
Možná nás určitá věc svazuje a on nám dá svobodu se od ní odpoutat, leda že bychom nechtěli. 
 
 
Buďte připraveni, říká Pán Ježíš... 
 
Příběh Izraele od hory Sinaj… 
Hospodin přichází, buďte připraveni! 
Jeho příchod byl hrozný! Zem se třásla, oheň, dým,  pronikavý zvuk polnice… 
Nikdo se nesměl přiblížit, ani kněží ne, jen Mojžíš, s kterým Hospodin mluvil z hory. 
 

Kdo by se přiblížil, zemřel. Člověk i zvíře…. 
 
 
Až přijde Pán Ježíš při svém druhém příchodu, nebude to idylka.  

2P 3,10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a 
země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. 
11 Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 
12 kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 
13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 
14 Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den 
očekávat beze strachu před Božím soudem. 

 

Kladu si nepříjemnou otázku: jsem připraven na setkání s Bohem? Jak svatě a zbožně musíme žít, abychom 
tento den očekávali beze strachu před Božím soudem...    
Jsem připraven? Bojím se říct ano, spíš jen tiše, nejistě šeptám: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že chci být 
připraven" 

Jan 21:17  Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho 
potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: 
"Pas mé ovce! 
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Jsi připraven na setkání s Bohem? 
Možná by někdo mohl říci, že by teď mělo zaznít hromové AMEN, ANO, jsem připraven... 
Ale bojím se, že by to bylo jako s tím farizeem, který se v chrámě sebevědomě, pyšně modlil... ale Bůh k jeho 
modlitbě řekl NE, nepřijal ho. (Lukáš 18,11-14) 
Zatímco k modlitbě celníka: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´ řekl Bůh ANO. 
 
 
Lukáš tuto větu zarámoval: 
Neukládejte si poklady na zemi, ale v nebi… kde je poklad, tam je srdce. 
Nezabydli se natolik  na zemi, abys zapomněl na nebe. 
Buďte připraveni (opásaná bedra) mějte hořící lampy 
Očekávejte svého Pána - Bděte! 
 
Zjevení Janovo 22:20  Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši! 
 
 
Večeře Páně 
v chlebu a vínu se setkáváme s ukřižovaným a vzkříšeným Kristem. 
S tím, který byl, je a přichází... 
Večeře Páně je zvoláním našeho srdce: Amen, přijď Pane Ježíši! 
Do mých radostí i bolestí, do mých vítězství i proher, do mé naděje i pochybností,  přijď! 
A On přichází, dotýká se nás, odpovídá na naše otázky, zahrnuje pokojem a požehnáním. 
 
Večeře Páně  
je ale i voláním mé duše: Amen, přijď Pane Ježíši, čekám Tě, mám přepásaná bedra a moje světlo svítí... 
VP je připomenutím reality: život jednou skončí, a já věřím, že Ježíš mne převede do života věčného. 
Díky Ježíšově smrti a vzkříšení jsem připraven setkat se s Bohem. 
 
 
 
 
 
 
 
Biblické texty: 
L 12,22 Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 
23 Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. 
24 Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! 
25 Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 
26 Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 
27 Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 
28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! 
29 A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. 
30 Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. 
31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 
32 Nebojte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 
33 Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a 
mol neničí. 
34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 
35 Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.  
36 Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. 
37 Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude 
obsluhovat. 
38 Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. 
39 Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. 
40 I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete." 
41 Petr mu řekl: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?" 
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42 On odpověděl: "Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a 
rozumný? 
43 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 
44 Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 
45 Když si pak onen služebník řekne: 'Můj pán dlouho nejde' a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, 
46 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. 
47 Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. 
48 Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu 
mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. 
 
Mt 24,36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 
37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: 
38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, 
39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. 
40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 
41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 
42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 
43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 
44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 
45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? 
46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 
47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 
48 Když si však špatný služebník řekne: 'Můj pán nejde', 
49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, 
50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, 
51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů. 
 
Ex 19,10 Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště 
11 a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sínaj. 
12 Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš: Střezte se vystoupit na horu nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoli se hory dotkne, musí 
zemřít; 
13 nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen. Ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až se dlouze 
zatroubí na roh, smějí na horu vystoupit." 
14 Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali pláště. 
15 Řekl také lidu: "Buďte připraveni na třetí den; nepřistupujte k ženě." 
16 Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen 
lid, který byl v táboře, se třásl. 
17 Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. 
18 Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně 
chvěla. 
19 Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. 
20 Hospodin totiž sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. 
21 Hospodin Mojžíšovi řekl: "Sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich 
padlo. 
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, neboť ty sám jsi nás varoval slovy: Vymez podél hory hranici a  horu 
posvěť." 
24 Hospodin mu řekl: "Teď sestup, potom vystoupíš spolu s Áronem; ale kněží ani lid nesmějí proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se 
na ně neobořil." 
25 Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. 
Ex 20,1 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 
2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
 
 
2Pa 35,1 Potom slavil Jóšijáš v Jeruzalémě hod beránka Hospodinu. Čtrnáctého dne prvního měsíce zabíjeli velikonočního beránka. 
2 Zavázal kněze, aby plnili své povinnosti, a povzbudil je pro službu v Hospodinově domě. 
3 Lévijcům, posvěceným pro Hospodina, kteří měli poučovat všechen Izrael, nařídil: "Svatou schránu dejte do domu, který vybudoval 
izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Už ji nebudete nosit na ramenou. Teď služte Hospodinu, svému Bohu, a Izraeli, jeho lidu. 
4 Ustavte se podle svých otcovských rodů, podle příslušných tříd, podle výnosu Davida, krále izraelského, a ustanovení jeho syna 
Šalomouna. 
5 Postavte se ve svatyni podle rozčlenění otcovských rodů svých bratří z lidu, aby odpovídalo rozdělení lévijců podle rodů. 
6 Zabijte velikonočního beránka, posvěťte se a buďte připraveni posloužit svým bratřím, a tak splnit Hospodinovo slovo, které vydal 
skrze Mojžíše." 
7 Jóšijáš věnoval lidu ovce, beránky a kůzlata, to vše k velikonočním hodům pro každého přítomného… 

 


