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ustanovuje tuto 

smlouvu v 

Kristově krvi 

Biblické odkazy Gn 9,8–17 •  16Ukáže-

li se na oblaku duha, 

pohlédnu na ni a 

rozpomenu se na 

věčnou smlouvu mezi 

Bohem a veškerým 

živým tvorstvem, které 

je na zemi.“  

•  17Řekl pak Bůh 

Noemu: „Toto je 

znamení smlouvy, 

kterou jsem ustavil 

mezi sebou a veškerým 

tvorstvem, které je na 

zemi.“ 

Gn 15,1–21;  a •  

Znamením mé 

smlouvy mezi mnou 

a vámi i tvým 

potomstvem, kterou 

budete zachovávat, 

bude toto: Každý 

mezi vámi, kdo je 

mužského pohlaví, 

bude obřezán.  

•  11Dáte obřezat 

své neobřezané tělo 

a to bude znamením 

smlouvy mezi mnou 

a vámi.  17,1–26 

Ex 19 – 24;  2 Sam  7,12–15•  12Až 

se naplní tvé dny a ty 

ulehneš ke svým 

otcům, dám po tobě 

povstat tvému 

potomku, který vzejde 

z tvého lůna, a 

upevním jeho 

království.  

•  13Ten vybuduje dům 

pro mé jméno a já 

upevním jeho 

královský trůn navěky.  

•  14Já mu budu Otcem 

a on mi bude synem  

Jer 31,31–33 
Toto je smlouva, 
kterou uzavřu s 
domem izraelským 
po oněch dnech, je 
výrok Hospodinův: 
Svůj zákon jim dám 
do nitra, vepíši jim 
jej do srdce. Budu 
jim Bohem a oni 
budou mým lidem. 

Neboť toto jest má 
krev, která 
zpečeťuje smlouvu a 
prolévá se za mnohé 
na odpuštění hříchů. 

Mt 26,28 /Mk 

14,24 
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