
Baruch Schwartz v článku What Really Happened at Mount Sinai? (Bible Review, říjen 1997)
rozeznává čtyři různé zdroje, ze kterých byl složen kanonický příběh popisující události u
Sínaje:  jahvistický (J), elohistický (E), deuteronomický (D) a kněžský (P)
(Deuteronomní zdroj obsažený v knize Deuteromium zde není uveden.)

Exodus 19:1 CEP  Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na
Sínajskou poušť.  2 Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael
se tam utábořil naproti hoře.  3 Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory:
"Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:  4 Vy sami jste viděli, co jsem učinil
Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.  5 Nyní tedy, budete-li mě
skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný
jiný lid, třebaže má je celá země.  6 Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To
jsou slova, která promluvíš k synům Izraele."  7 Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil
jim všechno, co mu Hospodin přikázal.  8 Všechen lid odpověděl jednomyslně: "Budeme dělat
všechno, co nám Hospodin uložil." Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu.  9 Hospodin
řekl Mojžíšovi: "Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a
aby ti provždy věřili." Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu.  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.  CEP Exodus 20:1 Bůh
vyhlásil všechna tato přikázání:  2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví.  3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.  4 Nezobrazíš si Boha
zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.  5 Nebudeš
se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě
milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,  6
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho
jména zneužíval.  8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.  9 Šest dní budeš pracovat a
dělat všechnu svou práci.  10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé
dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.  11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i



zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den
odpočinku a oddělil jej jako svatý.  12 Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi,
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.  13 Nezabiješ.  14 Nesesmilníš.  15 Nepokradeš.  16 Nevydáš
proti svému bližnímu křivé svědectví.  17 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš
dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."  18 Všechen lid pozoroval hřmění a
blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál.  19

Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom
nezemřeli."  20 Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby
bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit."  21 Lid zůstal stát opodál a Mojžíš
přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.  22 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Toto řekneš synům
Izraele: Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe.  23 Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si
bohy stříbrné ani zlaté.  24 Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a
skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé
jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.  25 Jestliže mi budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je;
kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je.  26 Nebudeš vystupovat k mému oltáři po
stupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu."  CEP Exodus 21:1 Toto jsou právní
ustanovení, která jim předložíš:  2 Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let;
sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného.  3 Jestliže přišel sám, odejde sám,
měl-li ženu, odejde jeho žena s ním.  4 Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny
nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám.  5 Prohlásí-li otrok
výslovně: "Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec",
6 přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu
ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.  7 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni,
nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky.  8 Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal
za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně.  9
Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer.  10 Jestliže on si
vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu.  11 Jestliže jí
nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.  12 Kdo někoho uhodí a ten
zemře, musí zemřít.  13 Neměl-li to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila,
určím ti místo, kam se uteče.  14 Když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního,
vezmeš ho i od mého oltáře, aby zemřel.  15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.
16 Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít.  17 Kdo zlořečí
svému otci nebo matce, musí zemřít.  18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého
uhodí kamenem nebo pěstí, ale on nezemře, nýbrž je upoután na lůžko  19 a zase vstane a
může vycházet o holi, bude pachatel bez viny; poskytne pouze náhradu za jeho vyřazení z
práce a zajistí mu léčení.  20 Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu
zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn.  21 Jestliže však vydrží den či dva, nebude
pomstěn, neboť byl jeho majetkem.  22 Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže
potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy;
odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích.  23 Jestliže o život přijde, dáš život za život.  24 Oko za
oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,  25 spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu,
jizvu za jizvu.  26 Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyni a vyrazí mu je, v
náhradu za oko ho propustí na svobodu.  27 Jestliže vyrazí zub svému otroku nebo otrokyni, v
náhradu za zub ho propustí na svobodu.  28 Když býk potrká muže nebo ženu, takže zemřou,
musí být býk ukamenován a jeho maso se nesmí jíst; majitel býka však bude bez viny.  29

Jestliže však jde o býka trkavého již od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho, a
býk usmrtí muže nebo ženu, bude býk ukamenován a také jeho majitel zemře.  30 Jestliže mu
bude uloženo výkupné, dá jako výplatu za svůj život všechno, co mu bude uloženo.  31 Jestliže
býk potrká syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož právního ustanovení.  32 Jestliže



býk potrká otroka nebo otrokyni, dá majitel býka třicet šekelů stříbra jejich pánu a býk bude
ukamenován.  33 Když někdo odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne
býk nebo osel,  34 majitel studny poskytne jeho majiteli náhradu ve stříbře a mrtvé zvíře bude
patřit jemu.  35 Když něčí býk utrká k smrti sousedova býka, živého býka prodají a rozdělí se
na polovinu o stříbro i o mrtvé zvíře.  36 Bylo-li však známo, že jde o býka trkavého od
dřívějška a jeho majitel ho nehlídal, poskytne plnou náhradu, býka za býka, a mrtvé zvíře
bude jeho.  37 Když někdo ukradne býka nebo beránka a porazí jej nebo prodá, dá náhradou za
býka pět kusů hovězího dobytka a za beránka čtyři ovce.  CEP Exodus 22:1 Jestliže je zloděj
přistižen při vloupání a je zbit, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil.  2 Jestliže
se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout plnou
náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného.  3 Jestliže se u něho vskutku
nalezne to, co ukradl, živé, ať je to býk či osel nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu.  4
Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek, aby se pásl na jiném
poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a na jeho vinici.  5 Když vypukne oheň
a zachvátí trní a sežehne požaté nebo ještě stojící obilí nebo pole, poskytne ten, kdo požár
zavinil, plnou náhradu.  6 Když někdo svěří svému bližnímu k opatrování stříbro nebo
předměty a ty budou z domu toho muže ukradeny, poskytne zloděj, bude-li přistižen,
dvojnásobnou náhradu.  7 Jestliže zloděj nebude přistižen, bude majitel toho domu předveden
před Boha, zda sám nevztáhl ruku po výtěžku práce svého bližního.  8 Ve všech majetkových
přestupcích, ať jde o býka, osla, ovci, plášť či cokoli ztraceného, o čem někdo řekne: "To je
ono", přijde záležitost obou před Boha; koho Bůh označí jako svévolníka, ten poskytne svému
bližnímu dvojnásobnou náhradu.  9 Když někdo někomu svěří do opatrování osla, býka, ovci
nebo jakékoli dobytče a ono pojde nebo utrpí úraz nebo bude odehnáno, aniž to kdo viděl,  10

rozhodne mezi oběma přísaha při Hospodinu, že nevztáhl ruku po výtěžku práce svého
bližního; majitel zvířete to přijme a druhý nemusí poskytnout náhradu.  11 Jestliže mu však
bylo skutečně ukradeno, poskytne majiteli náhradu.  12 Jestliže bylo vskutku rozsápáno,
přinese je na svědectví; za rozsápané náhradu poskytovat nebude.  13 Když si někdo vyžádá od
svého bližního dobytče a ono utrpí úraz nebo uhyne, poskytne plnou náhradu, nebyl-li majitel
přítomen.  14 Jestliže majitel byl přítomen, nemusí poskytnout náhradu; jde-li o námezdného
dělníka, jde škoda na vrub jeho mzdy.  15 Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena,
a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno.  16 Jestliže by se její otec rozhodně
zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.  17 Čarodějnici nenecháš naživu.
18 Kdokoli by obcoval s dobytčetem, musí zemřít.  19 Kdo by obětoval bohům a ne samotnému
Hospodinu, propadne klatbě.  20 Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli
hosty v egyptské zemi.  21 Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat.  22 Jestliže je přece
budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším.  23 Vzplanu hněvem a
pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci.  24 Jestliže půjčíš
stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako
lichvář, neuložíš mu úrok.  25 Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do
západu slunce mu jej vrátíš,  26 neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou
přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem
milostivý.  27 Nebudeš zlořečit Bohu ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu.  28

Neopozdíš se s dávkami z hojnosti svých úrod a vylisované šťávy svých hroznů a oliv. Dáš mi
prvorozeného ze svých synů.  29 Se svým skotem a bravem naložíš tak, že zůstane sedm dní u
matky, osmého dne jej dáš mně.  30 Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na
poli nebudete jíst, hodíte je psovi.  CEP Exodus 23:1 Nebudeš šířit falešnou pověst.
Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem.  2 Nepřidáš se k většině,
páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo.  3 Ani
nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat.  4 Když narazíš na býka svého nepřítele nebo
na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit.  5 Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí,



klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš.  6
Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu.  7 Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš,
aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním.  8 Nebudeš brát
úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí
spravedlivých.  9 Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli
hosty v egyptské zemi.  10 Po šest let budeš osévat svou zemi a sklízet z ní úrodu.  11 Sedmého
roku ji necháš ležet ladem. Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu, a co zbude,
spase polní zvěř. Tak naložíš i se svou vinicí a se svým olivovím.  12 Po šest dnů budeš konat
svou práci, ale sedmého dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl
oddechnout syn tvé otrokyně i host.  13 Na všechno, co jsem vám řekl, budete bedlivě dbát.
Jméno jiného boha nebudete připomínat; ať je není slyšet z tvých úst.  14 Třikrát v roce budeš
slavit mé slavnosti:  15 Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst
nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to v určený čas měsíce ábíbu (to je měsíce klasů),
neboť tehdy jsi vyšel z Egypta. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou.  16 Budeš
zachovávat též slavnost žně, prvních snopků z výtěžku toho, co jsi zasel na poli, a slavnost
sklizně plodin na konci roku, kdy sklízíš z pole výsledek své práce.  17 Třikrát v roce se ukáže
každý, kdo je mužského pohlaví, před Pánem Hospodinem.  18 Nebudeš obětovat dobytče tak,
aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat tuk z mé
slavnosti přes noc až do rána.  19 Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Hospodina,
svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky.  20 Hle, posílám před tebou posla, aby
tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.  21 Měj se před ním na
pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v něm je
mé jméno.  22 Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se
nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.  23 Můj posel půjde před tebou a
uvede tě k Emorejcům, Chetejcům a Perizejcům, ke Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům, a
já je zničím.  24 Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit. Nebudeš se dopouštět
toho, co páchají. Úplně je rozmetáš a na kusy roztříštíš jejich posvátné sloupy.  25 Budete
sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe
nemoc;  26 ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím
tě plností let.  27 Pošlu před tebou svou hrůzu a uvedu ve zmatek všechen lid, k němuž
přicházíš; obrátím před tebou všechny tvé nepřátele na útěk.  28 Pošlu před tebou děsy, aby
před tebou vypudili Chivejce, Kenaance a Chetejce.  29 Nevypudím je však před tebou za
jeden rok, aby země nezpustla a aby se k tvé škodě nerozmnožila polní zvěř.  30 Vypudím je
před tebou postupně, dokud se nerozplodíš a nepřevezmeš zemi do dědictví.  31 A určím tvé
pomezí od Rákosového moře až k moři Pelištejců a od pouště až k řece Eufratu. Dám totiž do
vašich rukou obyvatele země a vypudíš je před sebou.  32 Neuzavřeš smlouvu s nimi nebo s
jejich bohy.  33 Nebudou v tvé zemi sídlit, aby tě nesvedli ke hříchu proti mně. Kdybys sloužil
jejich bohům, stalo by se ti to léčkou.  CEP Exodus 24:1 Potom Mojžíšovi řekl: "Vystup k
Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. Budete se zdálky
klanět.  2 K Hospodinu přistoupí jen Mojžíš. Ostatní se přibližovat nebudou. Lid nesmí
vystoupit vzhůru spolu s ním."  3 Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova
Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi
ústy. Řekli: "Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil."  4 Nato Mojžíš zapsal všechna
Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů
podle dvanácti izraelských kmenů.  5 Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti
zápalné a obětovali Hospodinu býčky k hodům oběti pokojné.  6 Mojžíš vzal polovinu krve a
vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář.  7 Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu.
Prohlásili: "Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil."  8 Mojžíš vzal krev,
pokropil lid a řekl: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech
těchto slov."  9 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších



vystoupili vzhůru.  10 Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír,
jako čisté nebe.  11 Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a
pili.  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."  13 I povstal Mojžíš a Jozue,
který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu.  14 Starším řekl: "Zůstaňte zde, dokud
se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrací na ně."  15

Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak.  16 A Hospodinova sláva přebývala na
hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše
zprostřed oblaku.  17 Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na
vrcholku hory.  18 Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet
dní a čtyřicet nocí.  CEP Exodus 25:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:  2 "Mluv k synům
Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od
každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá.  3 Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich
vyberete; zlato, stříbro a měď;  4 látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno
a kozí srst;  5 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo;  6 olej na
svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek;  7 karneolové drahokamy a
kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.  8 Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit
uprostřed nich.  9 Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku
i vzor všech bohoslužebných předmětů.  10 Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte
dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.  11 Obložíš ji čistým zlatem,
uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.  12 Uliješ pro ni čtyři zlaté
kruhy a připevníš je k čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na
druhém.  13 Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.  14 Tyče prostrčíš skrz
kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.  15 Tyče zůstanou v kruzích,
nebudou vytahovány.  16 Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.  17 Zhotovíš příkrov z
čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.  18 Potom zhotovíš dva cheruby
ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.  19 Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a
druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.  20

Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi
budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.  21 Příkrov dáš nahoru na schránu a do
schrány uložíš svědectví, které ti dám.  22 Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad
příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o
všem, co ti pro Izraelce přikážu.  23 Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký
jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.  24 Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou
obrubou.  25 Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.
26 Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.  27

Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.  28 Tyče zhotovíš z akáciového
dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.  29 Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky,
konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.  30 Pravidelně budeš
klást přede mne na stůl předkladný chléb.  31 Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít
vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu.  32 Z
jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé
straně.  33 Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A
tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na
všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.  34 Na svícnu budou čtyři kalichy podobné
mandloňovému květu s číškami a květy.  35 Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá
číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u
všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.  36 Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z
jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata.  37 Ke svícnu zhotovíš také sedm
kahánků; kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním.  38 Zhotovíš k



němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky.  39 Bude zhotoven se všemi těmito
předměty z jednoho talentu čistého zlata.  40 Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti
byl ukázán na hoře.  CEP Exodus 26:1 Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a
z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby.  2
Jeden pruh bude dlouhý dvacet osm loket a široký čtyři lokte. Takový bude jeden pruh.
Všechny pruhy budou mít stejné rozměry.  3 Pět pruhů bude navzájem po délce spojeno, a
právě tak bude navzájem spojeno druhých pět.  4 Z fialového purpuru zhotovíš poutka na lemu
toho pruhu, který bude na konci spojeného kusu. Stejně to uděláš na lemu krajního pruhu
druhého spojeného kusu.  5 Uděláš také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát
poutek uděláš na koncovém pruhu druhého spojeného kusu. Jednotlivá poutka budou naproti
sobě.  6 Zhotovíš i padesát zlatých spon a sepneš jimi pruhy dohromady, takže příbytek bude
spojen v jeden celek.  7 Zhotovíš též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; jedenáct
takových houní uděláš.  8 Jedna houně bude dlouhá třicet loket a široká čtyři lokte. Taková
bude jedna houně. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry.  9 Zvlášť spojíš pět houní a
zvlášť šest houní. Šestou houni na přední straně stanu přeložíš.  10 Uděláš také padesát poutek
na lemu jedné houně, která bude na kraji spojeného kusu, a padesát poutek uděláš na lemu
koncové houně druhého spojeného kusu.  11 Zhotovíš i padesát bronzových spon, provlékneš
je poutky a stan sepneš, takže bude spojen v jeden celek.  12 Z toho, co bude ze stanových
houní přesahovat, bude přesahující polovina houně viset přes zadní stranu příbytku.  13 Loket
z té i oné strany, o nějž budou stanové houně větší, bude tvořit na bočních stranách příbytku
převis, aby byl cele přikryt.  14 Zhotovíš pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených
načerveno a navrch přikrývku z tachaších kůží.  15 Pro příbytek zhotovíš také desky z
akáciového dřeva, aby se daly postavit.  16 Každá deska bude dlouhá deset loket a široká
půldruhého lokte.  17 Každá bude mít dva čepy a jedna bude připojena k druhé; tak to
provedeš na všech deskách pro příbytek.  18 Zhotovíš pro příbytek tyto desky: dvacet desek
pro pravou jižní stranu.  19 Těch dvacet desek opatříš dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po
dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.  20 I pro druhý bok příbytku, k severní
straně, dvacet desek  21 a čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.  22 Pro
zadní stranu příbytku, k západu, zhotovíš šest desek.  23 Navíc zhotovíš dvě desky pro oba
úhly příbytku při zadní straně.  24 Zdola budou přiloženy k sobě, navrchu budou těsně spojeny
jedním kruhem. Tak tomu bude s oběma deskami v obou úhlech.  25 Bude tam tedy osm desek
se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.  26

Zhotovíš také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,  27 pět na
druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.  28

Prostřední svlak bude probíhat v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.  29 Desky
potáhneš zlatem a zhotovíš k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; také svlaky potáhneš zlatem.
30 Příbytek postavíš podle ustanovení, jak ti bylo ukázáno na hoře.  31 Zhotovíš také oponu z
látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovíš ji s umně
vetkanými cheruby.  32 Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva, potažených zlatem;
háčky na nich budou ze zlata. Sloupy budou na čtyřech stříbrných patkách.  33 Zavěsíš oponu
na spony a dovnitř tam za oponu vneseš schránu svědectví. Opona vám bude oddělovat
svatyni od velesvatyně.  34 Ve velesvatyni vložíš na schránu svědectví příkrov.  35 Vně před
oponu postavíš stůl a naproti stolu svícen při jižním boku příbytku; stůl dáš k severnímu boku.
36 Ke vchodu do stanu zhotovíš pestře vyšitý závěs z látky fialově purpurové, nachové a
karmínové a z jemně tkaného plátna.  37 K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a
potáhneš je zlatem; háčky na nich budou ze zlata; odliješ pro ně také pět bronzových patek.
CEP Exodus 27:1 Zhotovíš oltář z akáciového dřeva pět loket dlouhý a pět loket široký. Oltář
bude čtyřhranný, vysoký tři lokte.  2 Jeho čtyři úhly opatříš rohy; ty budou s ním zhotoveny z
jednoho kusu. Potáhneš jej bronzem.  3 Zhotovíš k němu i hrnce na vybírání popela, lopaty a
kropenky, vidlice a pánve na oheň. Všechno příslušné náčiní zhotovíš z bronzu.  4 Zhotovíš k



němu také mřížový rošt z bronzu. Na čtyřech koncích mříže připevníš čtyři bronzové kruhy.  5
A zasadíš ji zdola pod obložení oltáře; mříž bude dosahovat až do poloviny oltáře.  6 Zhotovíš
pro oltář i tyče; budou z akáciového dřeva a potáhneš je bronzem.  7 Tyče budou provléknuty
skrze kruhy. Když bude oltář přenášen, budou tyče po obou jeho bocích.  8 Uděláš jej dutý z
desek, jak ti bylo ukázáno na hoře; přesně tak jej udělají.  9 K příbytku uděláš také nádvoří.
Na jižní, pravé straně nádvoří budou zástěny z jemně tkaného plátna, pro jednu stranu dlouhé
sto loket.  10 Bude tam dvacet sloupů na dvaceti bronzových patkách; háčky ke sloupům a
příčné tyče budou stříbrné.  11 Stejně tak budou zástěny i na severní straně v délce sto loket; i
tam bude dvacet sloupů na dvaceti bronzových patkách; háčky ke sloupům a příčné tyče
budou stříbrné.  12 Našíř nádvoří na západní straně budou zástěny v délce padesáti loket. A
bude tam deset sloupů na deseti patkách.  13 Šířka nádvoří na přední, východní straně bude
padesát loket.  14 Na jednom křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam tři sloupy na třech
patkách.  15 I na druhém křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam také tři sloupy na třech
patkách.  16 V bráně nádvoří bude pestře vyšitý závěs široký dvacet loket z látky fialově
purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Budou tam čtyři sloupy na čtyřech
patkách.  17 Všechny sloupy na nádvoří budou dokola spojeny stříbrnými příčnými tyčemi;
jejich háčky budou stříbrné a patky bronzové.  18 Délka nádvoří bude sto loket, šířka padesát a
výška zástěn pět loket; budou z jemně tkaného plátna; patky sloupů budou bronzové.  19

Všechno náčiní příbytku pro veškerou bohoslužbu v něm i všechny jeho kolíky a všechny
kolíky pro nádvoří budou z bronzu.  20 Ty pak přikážeš Izraelcům, aby ti přinášeli čistý
vytlačený olivový olej ke svícení, aby bylo možno udržovat ustavičně svítící kahan.  21 Ve
stanu setkávání před oponou, která bude zakrývat svědectví, bude o něj pečovat Áron se
svými syny před Hospodinem od večera do rána. To je mezi Izraelci provždy platné nařízení
pro všechna pokolení.  CEP Exodus 28:1 Přikaž, aby předstoupil tvůj bratr Áron a s ním jeho
synové z řad Izraelců, aby mi sloužili jako kněží: Áron a Áronovi synové Nádab, Abíhú,
Eleazar a Ítamar.  2 Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě.  3
Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti; ti zhotoví
Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz.  4 Toto budou roucha, která
udělají: náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa; taková svatá roucha
udělají tvému bratru Áronovi a jeho synům, aby mi sloužili jako kněží.  5 Použijí zlata, látky
fialově purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna.  6 Zhotoví umně utkaný nárameník
ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.  7 Obě
vrchní části budou na obou koncích spojeny; nárameník musí být spojen.  8 Tkaný pás, jímž
bude nárameník upevňován, bude zhotoven týmž způsobem ze zlata, z látky fialově
purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.  9 Vezmeš dva kameny karneoly a
vyryješ do nich jména synů Izraele:  10 šest jmen do jednoho kamene a zbývajících šest jmen
do druhého kamene podle pořadí narození.  11 Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ do
obou kamenů jména synů Izraele. Vsadíš je do zlatých obrouček  12 a umístíš oba kameny na
vrchních částech nárameníku, aby byly připomínkou synů Izraele. Áron bude jejich jména
nosit na obou ramenou před Hospodinem, aby je připomínal.  13 Zhotovíš i zlaté obroučky  14

a dva řetízky z čistého zlata. Uděláš je jako stočené šňůry a upevníš tyto stočené řetízky na
obroučky.  15 Zhotovíš také umně utkaný náprsník Božích rozhodnutí. Uděláš jej týmž
způsobem jako nárameník; ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně
tkaného plátna.  16 Bude čtvercový a dvojitý, jednu píď dlouhý a jednu píď široký.  17 Vysadíš
jej drahými kameny ve čtyřech řadách: v první řadě rubín, topas a smaragd;  18 v druhé řadě
malachit, safír a jaspis;  19 v třetí řadě opál, achát a ametyst;  20 ve čtvrté řadě chrysolit,
karneol a onyx. Všechny budou zasazeny do zlaté obruby.  21 Kameny budou označeny jmény
synů Izraele; bude jich dvanáct podle jejich jmen; na každém bude vyryto jeho jméno jako na
pečeti podle dvanáctera kmenů.  22 Uděláš k náprsníku řetízky z čistého zlata jako stočenou
šňůru.  23 K náprsníku zhotovíš též dva zlaté kroužky a připevníš oba kroužky k oběma



horním okrajům náprsníku.  24 Obě zlaté šňůry připevníš k oběma kroužkům na horních
okrajích náprsníku.  25 Oba druhé konce obou šňůr připevníš ke dvěma obroučkám a umístíš
vpředu na vrchních částech nárameníku.  26 Potom zhotovíš jiné dva zlaté kroužky a připevníš
je k oběma okrajům náprsníku, na lem jeho vnitřní strany při nárameníku.  27 Zhotovíš i další
dva zlaté kroužky a připevníš je k oběma vrchním částem nárameníku dole na jeho přední
straně těsně u švu, nad tkaným pásem nárameníku.  28 Náprsník opatřený kroužky přivážou ke
kroužkům nárameníku purpurově fialovou šňůrkou, aby byl nad tkaným pásem nárameníku;
náprsník nebude od nárameníku odstávat.  29 Áron tak bude nosit jména synů Izraele na
náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci, kdykoli bude vstupovat do svatyně, aby je
ustavičně připomínal před Hospodinem.  30 A ty vložíš do náprsníku Božích rozhodnutí
posvátné losy urím a tumím; budou na srdci Áronově, kdykoli bude předstupovat před
Hospodina. Áron bude ustavičně nosit Boží rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před
Hospodinem.  31 K nárameníku zhotovíš řízu, celou z fialového purpuru.  32 Uprostřed bude
otvor pro hlavu, dokola opatřený tkaným lemem jako otvor v krunýři, aby se neroztrhl.  33

Dole na obrubě připevníš granátová jablka z látky fialově purpurové, nachové a karmínové
dokola na obrubě a mezi nimi zlaté zvonečky.  34 Zlatý zvoneček a granátové jablko, zlatý
zvoneček a granátové jablko budou střídavě dokola na obrubě řízy.  35 To bude mít Áron na
sobě, když bude konat službu. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli
bude vycházet, bude se ozývat jejich zvuk, aby nezemřel.  36 Zhotovíš také květ z čistého zlata
a vyryješ na něj, jako se vyrývá pečeť: "Svatý Hospodinu".  37 Připevníš jej purpurově
fialovou šňůrkou na turban; bude vpředu na turbanu.  38 Bude na Áronově čele. Áron bude
odpovědný za nepravost při přinášení svatých věcí, které Izraelci oddělí jako svaté, za
všechny jejich svaté dary. Květ bude na jeho čele trvale, aby nalezli zalíbení před
Hospodinem.  39 Utkáš také suknici z jemného plátna a zhotovíš turban z jemného plátna a
pestře vyšitou šerpu.  40 I Áronovým synům uděláš suknice a zhotovíš pro ně šerpy. Zhotovíš
jim také mitry k slávě a ozdobě.  41 Oblékneš do toho svého bratra Árona a s ním jeho syny.
Dáš jim pomazání a uvedeš je v úřad. Posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží.  42 Rovněž jim
uděláš lněné spodky, aby zakryly nahotu jejich těla. Budou sahat od beder po stehna.  43 Áron
a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vstupovat do stanu setkávání nebo kdykoli budou
přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni; tak neponesou následky nepravosti a
nezemřou. To je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomky.  CEP Exodus 29:1 Toto
s nimi uděláš, až je budeš světit, aby mi sloužili jako kněží: Vezmeš jednoho mladého býčka a
dva berany bez vady,  2 nekvašené chleby, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené
oplatky pomazané olejem; uděláš je z bílé pšeničné mouky.  3 Dáš to do jednoho koše a
přineseš to v tom koši jako dar; přivedeš i býčka a oba berany.  4 Potom předvedeš Árona a
jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou.  5 Vezmeš kněžská roucha,
oblékneš Áronovi suknici a řízu pod nárameník, i nárameník a náprsník. Pak ho opásáš umně
utkaným nárameníkovým pásem.  6 Na hlavu mu vložíš turban a na turban připevníš svatou
čelenku.  7 Nato vezmeš olej pomazání, vyleješ jej na jeho hlavu a pomažeš ho.  8 Pak
předvedeš jeho syny, oblékneš jim suknice,  9 přepášeš je šerpou, Árona i jeho syny, a vstavíš
jim na hlavu mitry. I stane se jim kněžství provždy platným nařízením. Tak uvedeš v úřad
Árona a jeho syny.  10 Přivedeš býčka jako dar před stan setkávání a Áron se svými syny vloží
ruce na jeho hlavu.  11 Býčka porazíš před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání.  12

Vezmeš trochu krve z býčka a potřeš prstem rohy oltáře; všechnu ostatní krev vyleješ ke
spodku oltáře.  13 Pak vezmeš všechen tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s
tukem, který je na nich, a obrátíš je na oltáři v obětní dým.  14 Maso býčka, jeho kůži a jeho
výměty spálíš na ohni venku za táborem. To je oběť za hřích.  15 Potom vezmeš jednoho
berana. Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.  16 Berana porazíš. Vezmeš trochu jeho
krve a pokropíš oltář dokola.  17 Pak rozsekáš berana na díly. Omyješ jeho vnitřnosti a hnáty a
přiložíš to k ostatním dílům a k hlavě.  18 Celého berana obrátíš na oltáři v obětní dým. To je



zápalná oběť Hospodinu, libá vůně, ohnivá oběť pro Hospodina.  19 Potom vezmeš druhého
berana. Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.  20 Berana porazíš. Vezmeš trochu jeho
krve a potřeš jí lalůček Áronova ucha a lalůček pravého ucha jeho synů i palec jejich pravé
ruky a palec jejich pravé nohy. Zbylou krví pokropíš oltář dokola.  21 Pak vezmeš trochu krve
z oltáře a trochu oleje pomazání a postříkáš Árona i jeho roucha a s ním jeho syny i roucha
jeho synů. Tím bude posvěcen Áron i jeho roucha a s ním jeho synové a roucha jeho synů.  22

Potom vezmeš z berana tuk a tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny
i s tukem, který je na nich, a pravou kýtu. To je beran vysvěcení.  23 Vezmeš také z koše s
nekvašenými věcmi, který je před Hospodinem, jeden pecen chleba, jeden bochánek
připravený na oleji a jeden oplatek.  24 Vše vložíš do dlaní Áronových a do dlaní jeho synů a
podáváním to nabídneš Hospodinu jako oběť podávání.  25 Potom to vezmeš z jejich rukou a
obrátíš na oltáři v obětní dým nad zápalnou obětí jako libou vůni před Hospodinem. To je
ohnivá oběť pro Hospodina.  26 Vezmeš pak hrudí z Áronova berana vysvěcení a podáváním
je nabídneš Hospodinu jako oběť podávání. To je tvůj podíl.  27 Posvětíš hrudí z oběti
podávání a kýtu z oběti pozdvihování, tedy ty části, které byly nabídnuty Hospodinu
podáváním a pozdvihováním z berana vysvěcení za Árona a jeho syny.  28 To je mezi Izraelci
provždy platné nařízení pro Árona a jeho syny; je to oběť pozdvihování. Oběť pozdvihování
bude mezi Izraelci přinášena při jejich hodech oběti pokojné, jejich oběť pozdvihování pro
Hospodina.  29 Svatá roucha Áronova zůstanou po něm jeho synům, aby v nich byli
pomazáváni a uváděni v úřad.  30 Po sedm dní je bude oblékat ten z jeho synů, který po něm
bude knězem, který bude přicházet ke stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni.  31 Pak
vezmeš berana vysvěcení a uvaříš jeho maso na svatém místě.  32 Áron a jeho synové budou
jíst maso toho berana s chlebem, který bude v koši u vchodu do stanu setkávání.  33 Budou jíst
ti, kteří byli zproštěni vin, aby byli uvedeni v úřad a posvěceni; nepovolaný jíst nesmí,
poněvadž to je svaté.  34 Zůstane-li něco z masa berana vysvěcení a z chleba až do rána, spálíš
zbytek na ohni; nesmí se jíst, poněvadž to je svaté.  35 S Áronem a jeho syny uděláš všechno
podle toho, co jsem ti přikázal. Po sedm dní je budeš uvádět v úřad.  36 Denně budeš
připravovat býčka jako oběť za hřích kromě smírčích obětí. Očistíš oltář od hříchu tím, že na
něm vykonáš smírčí obřady. Pak jej pomažeš a posvětíš.  37 Po sedm dní budeš vykonávat na
oltáři smírčí obřady; tak jej posvětíš a oltář bude velesvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude
svaté.  38 Toto pak budeš přinášet na oltáři: každodenně dva jednoroční beránky.  39 Jednoho
beránka přineseš ráno a druhého beránka přineseš navečer.  40 A k prvnímu beránkovi též
desetinu éfy bílé mouky zadělané čtvrtinou hínu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtinu hínu
vína.  41 Druhého beránka přineseš navečer; podobně jako jitřní obětní dar a příslušnou úlitbu
jej přineseš v libou vůni, ohnivou oběť pro Hospodina.  42 Tuto každodenní zápalnou oběť
budete přinášet u vchodu do stanu setkávání před Hospodinem po všechna vaše pokolení.
Tam se s vámi budu setkávat, abych tam k tobě mluvil.  43 Budu se tam setkávat se syny
Izraele a místo bude posvěceno mou slávou.  44 Posvětím stan setkávání a oltář; také Árona a
jeho syny posvětím, aby mi sloužili jako kněží.  45 Budu přebývat uprostřed Izraelců a budu
jejich Bohem.  46 Poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, že já jsem je vyvedl z egyptské
země, abych přebýval uprostřed nich. Já jsem Hospodin, jejich Bůh.  CEP Exodus 30:1
Zhotovíš také oltář k pálení kadidla. Z akáciového dřeva jej zhotovíš.  2 Bude čtyřhranný:
loket dlouhý, loket široký a dva lokte vysoký. Jeho rohy budou z jednoho kusu s ním.  3
Potáhneš jej čistým zlatem, jeho vršek i jeho stěny dokola a jeho rohy, a opatříš jej dokola
zlatou obrubou.  4 Zhotovíš pro něj rovněž dva zlaté kruhy, a to pod obrubou na obou jeho
bocích; k oběma bočnicím je zhotovíš, aby držely tyče, na nichž bude nošen.  5 Tyče zhotovíš
z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.  6 Oltář postavíš před oponu, která je před schránou
svědectví, před příkrov, přikrývající schránu svědectví, kde se s tebou budu setkávat.  7 Na
něm bude Áron pálit kadidlo z vonných látek. Bude je pálit každého rána, když bude ošetřovat
kahany.  8 Bude je pálit i navečer, když bude kahany rozsvěcovat. Každodenně bude před



Hospodinem pálit kadidlo po všechna vaše pokolení.  9 Nebudete na něm obětovat jiné
kadidlo ani oběť zápalnou nebo přídavnou ani na něm nebudete přinášet úlitbu.  10 Jednou za
rok vykoná Áron na jeho rozích smírčí obřady. Z krve smírčí oběti za hřích bude na něm
vykonávat smírčí obřady jednou za rok po všechna vaše pokolení. Oltář bude velesvatý
Hospodinu."  11 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:  12 "Když budeš pořizovat soupis Izraelců
povolaných do služby, dá každý při sčítání výkupné Hospodinu za svůj život, aby je při
sčítání nestihla nenadálá pohroma.  13 Toto dá každý, kdo přejde mezi povolané do služby: půl
šekelu podle váhy určené svatyní; šekel je dvacet zrn. Tato půlka šekelu je oběť pozdvihování
pro Hospodina.  14 Každý, kdo přejde mezi povolané do služby, od dvacetiletých výše, odvede
Hospodinu oběť pozdvihování.  15 Bohatý nebude dávat více a nemajetný nedá méně než půl
šekelu, když se bude odvádět Hospodinu oběť pozdvihování na vykonání smírčích obřadů za
vaše životy.  16 Vezmeš od Izraelců obnos na smírčí oběti a věnuješ jej na službu při stanu
setkávání. To bude pro Izraelce jako připomínka před Hospodinem, když se za vás budou
vykonávat smírčí obřady."  17 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:  18 "Zhotovíš také
bronzovou nádrž k omývání s bronzovým podstavcem a umístíš ji mezi stanem setkávání a
oltářem a naleješ tam vodu.  19 Áron a jeho synové si jí budou omývat ruce a nohy.  20 Když
budou přicházet ke stanu setkávání nebo když budou přistupovat k oltáři, aby konali službu a
obraceli ohnivou oběť Hospodinu v obětní dým, budou se omývat vodou, aby nezemřeli.  21

Budou si omývat ruce i nohy, aby nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro něho i pro
jeho potomstvo po všechna jejich pokolení."  22 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:  23 "Ty si
pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě
stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce,  24 pět set šekelů
kasie podle váhy šekelu svatyně a jeden hín olivového oleje.  25 Z toho připravíš olej svatého
pomazání, vonnou mast odborně smísenou. To je olej svatého pomazání.  26 Pomažeš jím stan
setkávání a schránu svědectví,  27 stůl se vším náčiním, svícen s náčiním a kadidlový oltář,  28

rovněž oltář pro zápalnou oběť se vším náčiním a nádrž s podstavcem.  29 Posvětíš je a budou
velesvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté.  30 Pomažeš Árona a jeho syny a posvětíš je, aby
mi sloužili jako kněží.  31 Izraelcům pak vyhlásíš: To je olej svatého pomazání pro mne po
všechna vaše pokolení.  32 Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka. Nepřipravíte
podobný olej stejného složení. Je svatý a zůstane pro vás svatý.  33 Každý, kdo namíchá
podobnou mast nebo z ní dá nepovolanému, bude vyobcován ze svého lidu."  34 Hospodin řekl
Mojžíšovi: "Vezmi si vonné látky, totiž čerstvou pryskyřici, vonné lastury, klovatinu
galbanum a čisté kadidlo, od všeho stejný díl.  35 Z toho připravíš kadidlovou směs, odborně
smísenou, posolenou, čistou a svatou.  36 Část jemně rozetři a přines před svědectví ve stanu
setkávání, kde se s tebou budu setkávat. To vám bude velesvaté.  37 Kadidlo, které uděláš - ve
stejném složení si podobné neuděláte - bude ti svaté, je jen pro Hospodina.  38 Kdokoli by
zhotovil podobné, aby vdechoval jeho vůni, bude vyobcován ze svého lidu."  CEP Exodus 31:1
Hospodin promluvil k Mojžíšovi:  2 "Hleď, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího,
vnuka Chúrova, z pokolení Judova.  3 Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí,
důvtipem a znalostí každého díla,  4 aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,  5
opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoli díla.  6 Dal jsem
mu také k ruce Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova. A do srdce každého
dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal:  7 stan
setkávání a schránu svědectví, též příkrov na ni a všecko náčiní stanu,  8 stůl s náčiním, svícen
z čistého zlata s veškerým náčiním a kadidlový oltář;  9 i oltář pro zápalné oběti s veškerým
náčiním a nádrž s podstavcem;  10 také jemně tkaná roucha, totiž svatá roucha pro kněze
Árona a roucha jeho synů ke kněžské službě;  11 i olej k pomazání a kadidlo z vonných látek
pro svatyni. Ať učiní všechno, jak jsem ti přikázal."  12 Hospodin řekl Mojžíšovi:  13 "Promluv
k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše
pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.  14 Budete dbát na den odpočinku; má



být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci,
bude vyobcován ze společenství svého lidu.  15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne
bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou
práci v den odpočinku, musí zemřít.  16 Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej
po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu.  17 To je provždy platné znamení mezi mnou a
syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a
oddechl si."  18 Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sínaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví;
byly to kamenné desky psané Božím prstem.


