
Krevní smlouva 
 

I. Co je to krevní smlouva ? 
 

A. Definice. Dohoda nebo smlouva mezi dvěma lidmi nebo stranami, zpečetěná 
prolitím krve. 

 
       1. Nejtěsnější, nejtrvalejší a nejsvětější smlouva známá člověku  
      2. Vytváří neporušitelné pouto nebo svazek 

 
B. Nejstarší smlouva známá člověku 
 
       1. Mnozí učenci věří, že začala v zahradě Eden 

a. Bůh zabil zvířata, aby zakryl nahotu Adama a Evy ( Gen. 3:21 ) 
b. Krev zvířat přikryla jejich hříchy ( Žid. 9:22) 

 
C. V Bibli prolití krve symbolizuje vydání života 
 

        1.Nesymbolizuje smrt ( Lev. 17: 10,14) 
             2. Vydání života za druhého je největší forma lásky ( Jan 15:13) 
 

D. Neomezená smlouva 
 
       1. Všechno jmění , dluhy, závazky, talenty a  vzájemné vlastnictví. 
           a.  Dluhy jednoho partnera náleží i druhému 

 b. Majetek jednoho partnera náleží i druhému 
              2. Většina dnešních smluv má omezenou povahu 
             a. Například smlouva na natření domu nezahrnuje rozvedení elektřiny 

   b. Krevní smlouva - neomezená smlouva - ovlivňuje všechny oblasti života 
 

E. Neporušitelná smlouva 
 
       1. Nedotknutelná (posvátná)  mezi všemi primitivními národy 
       2. Krevní smlouva je známá lidem po celém světě 
       3. Tam, kde se praktikuje, je požadavkem ji nikdy neporušit 
           a. Pokuta za porušení krevní smlouvy je smrt 

  b.Vlastní rodina by pronásledovala člověka, který porušil krevní smlouvu 
 

II. Důvody pro vstoupení do krevní smlouvy 
 
      A . Ochrana 
 
           1. Slabší člověk nebo kmen vstupuje do krevní smlouvy kvůli ochraně 
               a. Napadnou jednoho člena smlouvy bylo jako napadnout oba 
               b. Ostatní členové by jim přispěchali na pomoc 
 



     
     B. Pro obchodní záměry 
 
          1.Obchodníci vstupují do krevní smlouvy aby nikdo z nikoho netěžil 
          2.Zloději někdy vstupují do tohoto druhu smlouvy aby si zajistili ochranu od spolu 
             zlodějů 
 
    C. Z  lásky 
 
         1.Láska je hlavním důvodem pro vstup do smlouvy 
         2.Jonatán a David uzavřeli smlouvu kvůli lásce ( 1. Sam. 18:1,4) 
         3.Někdy zářez mezi partnery v manželství symbolizuje nerozbitný svazek 
 
 
 
 
 

III. Zp ůsoby, jak vejít do krevní smlouvy 
 
        A. Zářez do dlaně ruky a potřesení si rukou 

 
           1. Původ potřesení rukou - smíšení krve na rukou 
           2. Byl učiněn zářez a poté si partneři potřásli rukama, přičemž se smísila krev 
 
        B. Zářez do zápěstí a smíšení krve 
 
        C. Zářez do zápěstí a smíšení krve v kalichu 
 
             1. Každý z partnerů vypil polovinu směsi krve 
             2. Nebiblické! 
                 a. Lev. 17:10 
                 b. Považuje se za původ kanibalismu 
 
        D. Nahrazení krve zvířete za lidskou krev se praktikovalo ve Starém zákoně.  
             Bůh přijal krev zvířat na přikrytí lidských h říchů. 
 
 

IV. Kroky  vstupu do krevní smlouvy 
 
        A.Většinou následovalo 8 kroků 
 
             1.Výměna plášťů - Jonatán a David si vyměnili pláště ( 1. Sam. 18:3-4). 
 
             2.Výměna zbraní 
                 a. Toto značilo, že veškerá síla a bojeschopnost byla sdílená 
                 b. My máme Boží sílu a schopnost na naší straně 
                 c. Plná Boží zbroj je nám dostupná 
                 d. Naše smlouva s Bohem nám dává právo na veškerou ochranu nebe 



 
             3.Výměna jmen 

a. Obě osoby si berou část jména toho druhého 
b. Lidé v krevní smlouvě mají plnou autoritu používat jméno partnera krevní  
    smlouvy 
c. Jméno Ježíš je naše smluvní jméno 
 

             4. Prolití krve zářezem 
a     Slovo použité v Bibli - ( hebrejština) - "řezat dokud neteče krev" 
b.    Prolití krve je nezbytné, je zpečetěním smlouvy 
a. Po zářezu, popel či jiná hmota je vetřena do rány, aby se udělala viditelná 

rána, což je  
       znamení či pečeť krevní smlouvy 
b. Toto viditelně označovalo partnera pro všechny ostatní 
c. Lidé, kteří uzavřeli smlouvy se nazávají Hlavami smlouvy - smlouva ale 

nebyla pouze pro Hlavy, ale také pro celou rodinu a pro všechny generace 
 
              5. Půlení zvířat 
                  a. Zvíře bylo rozříznuto napůl jako součást smluvního obřadu 
                  b. Půlky byly položeny na zem a účastníci prošli "osmičku" mezi půlkami 
                 
              6. Prohlášení požehnání a prokletí 
                  a. Každý z partnerů prohlásí požehnání a prokletí vůči druhému partnerovi 
                  b. Požehnání za poslušnost smlouvě, prokletí za neposlušnost smlouvě 
                  c. 5. Moj. je vlastně seznam požehnání a zlořečenství 
             
              7. Ustanovení památníku 
                   a. Partneři postaví památník nebo něco, co by připomínalo jejich smlouvu 
                   b. Příklady z historie 
                       1 - Velký kámen ( Gen. 31:44,45) 
                       2 - Hromada kamení ( Gen. 31: 46 -51) 
                       3 - Kameny, na něž partneři napsali smlouvu 
                       4 - Výměna ovcí nebo jiných zvířat ( Gen. 21:28,30) 
                       5 - Zasazení stromu ( Gen. 21:31,32)  
                   c. Může být použita kombinace kterýchkoli bodů 
 
              8. Jezení smluvního jídla 
                  a. Chléb a víno jsou tradičním smluvním pokrmem 
                  b. Chléb označuje tělo, víno potom krev 
 
         B. Není nezbytné naplnit všech 8 kroků, jakékoli dva jsou dostačující 
 
 
 
 
 
 



 

V. Naše krevní smlouva je s Bohem 
 

A.   Proč je nezbytné mít krevní smlouvu s Bohem ? 
 

1. Bůh učinil Adama vládcem na této zemi ( Gen. 1:26, 28) 
2. Bůh dal člověku možnost volby 
    a. Adam se rozhodl Boha neposlechnout 
    b. Předal autoriu Satanu 
    c. Jeho Duch v té chvíli zemřel, byl duchovně oddělen od Boha 
    d. V ten samý okamžik dolehlo na lidstvo prokletí chudoby, nemoci a smrti. 
 

B.   Bůh chtěl obecenství s člověkem 
 

1. Začal uskutečňovat plán, aby přivedl člověka zpět do obecenství 
2. V Abrahamovi našel člověka, který Mu důvěřoval a poslouchal Ho 
3. Bůh nemohl zničit Adama a stvořit z prachu dalšího člověka 
    a. Země patřila Satanu 
    b. Bůh nemohl použít prach země - už nepatřila ani Jemu ani Adamovi 
4. Bůh musel přivést druhého Adama ( Ježíše Krista) na zem. Člověk způsobil pád, 
    a člověk musel lidstvo vykoupit ( Řím. 5:17, 18). 

 
C. Bůh našel v Abramovi člověka, se kterým mohl pracovat 
 

           1. Bůh začíná jednat s Abramem ( Gen. 12:1-6) 
           2. Abramovi bylo 75, když k němu poprvé Bůh přistoupil 
           3. Bůh řekl Abramovi, aby opustil svůj domov, zemi a příbuzné. On Bohu  
               důvěřoval a odešel.  
           4. Bůh Abramovi zaslíbil mnoho věcí. Abram uvěřil Bohu. ( Gen. 12: 2-3) 
 

           
    D.   Bůh uzavřel krevní smlouvu s Abramem, dovršuje to, co započal v Gen. 12 
 
           1. Krevní smlouva mezi Bohem a Abramem ( Gen. 15: 1-17) 
               a. Bůh říká, že bude Abramův štít a jeho přehojná odměna ( verš 1) 
               b. Abram se ptá Boha " Co mi dáš" ( verš 2) 
               c. Bůh mu to říká ( verš 5) 
               d. Abram uvěřil a bylo mu to počítáno za spravedlnost ( verš 6) 
               e. Bůh říká, co udělá pro Abrama (verš 7-15) 
           2. Abram se ptá, jak může vědět, že to pro něj Bůh udělá 
                a. Bůh řekl Abramovi " Přiveď mi jalovici" 
                    1 - Toto je mluva krevní smlouvy 
                    2 - Krevní smlouva byla Abramovi dobře známá  
                    3 - Abram věděl, že Bůh to myslí vážně 
                    4 - Abram si mohl být jistý, že Bůh naplní své slovo 
                b. Abram přivedl zvířata a rozpůlil je 
                    1 - Odhání ptáky ( representující ďábla, který krade slovo) 



                    2 - Čekal na druhého účastníka smlouvy, až s ním projde mezi půlemi 
                c. Abram upadl do hlubokého spánku ( verš 12). Potom Bůh promluvil k     
                    Abramovi a dovolil mu vidět, co se dělo. 
                d. Dýmající pec a hořící pochodeň prošly mezi půlemi ( verš 17) 
                    1 - Dýmající pec reprezentuje Boha Otce ( Exod. 19:18) 
                    2 - Hořící pochodeň je Bůh Syn ( Zjev. 21:23) 
 

E.   Skrze Abrahamovskou smlouvu mohl mít Bůh vztah s člověkem. 
 
       1. První krok je přivést druhého Adama ( Ježíše) na zem 
       2. Lidé pod touto smlouvou měli mnoho užitků 

a. Částečně byla obdržena už před ukřižováním. My přijímáme díky 
ukřižování. 

b. Nebylo možné být znovuzrozený nebo být naplněný Duchem 
c. Pokud naplnili podmínky, mohli přijmout požehnání zdraví, prosperity a 

dlouhého života (Deut. 28: 1 - 14) 
              3. Dívali se směrem ke kříži a to jim bylo počítáno za spravedlnost 
 

F. Výměna jmen byla krokem krevní smlouvy 
 

1.YHWH - to je Boží jméno v hebrejštině. Hlavní část je písmeno " H" 
           a. Bůh přidal " H " ze svého jména, aby vzniklo jméno Abraham 

 b. Přidal " H " ke jménu Sara, aby vzniklo jméno Sarah. ( Gen. 17:15), Sarah  
     znamená princezna 

2. Bůh změnil také svoje jméno 
                a. Poté, co Bůh uzavřel smlouvu s Abrahamem, nazval se "Bohem  
                    Abrahamovým           
                b. Později přidal " Izákův a Jákobův" 
                c. Zahrnul jejich jméno do své identity 
    

G. Boží smlouva s Abrahamem je věčná smlouva 
 

1. My jsme Abrahamovo símě a dědicové 
            2. Nemohli by existovat dědicové něčeho, co již neexistuje 
            3. Abrahamovská smlouva stále ještě trvá 
            4. Mojžíšovský zákon, se svými krevními oběťmi a nařízeními ( týkající se např. 
                oblečení, atd.) byl  naplněn na kříži 
            5. My již nejsme pod kletbou zákona 
       6. My jsme dědici zaslíbení kvůli Ježíši 
 
 
 
 
 
 
 



 
 H.   Další kroky krevní smlouvy 

 
 1. V Abrahamovské smlouvě byla prolita krev, když byl Abraham obřezán (Gen. 

                 17:8,11,23) 
        2.  V druhé a lepší smlouvě byla prolita Ježíšova krev. Ježíš prolil svou krev na  
             kříži. 
             3.  Obřízka připomínala Abrahamovi jeho smlouvu 
              a. Když se oblékal, koupal nebo měl fyzický poměr se Sárou, připomenula se  
                  mu smlouva 

  b. Obřízka označovala Abrahama a jeho potomky jako ty, kteří mají smlouvu  
      s Bohem 

 
I.   Krevní smlouva umožnila Bohu legálně přivést na zem druhého Adama 
 

1.  Dva lidé ve smlouvě mají společné vlastnictví, talenty  a schopnosti 
            2. Obě strany mohou požadovat cokoli po té druhé a očekávat, že přijmou. 
       3. Bůh požadoval obětování Izáka ( Gen. 22:2) 
           a. Bůh věděl, že Abraham by dal své všechno 

 b. Bůh zkoušel Abrahama a zjistil, že mu nic nechybí 
           c. Bůh viděl Abrahamovu ochotu dát svoje všechno, a bral to tak, jako kdyby 
               skutečně obětoval Izáka ( Žid. 11:17) 

 d. Bůh zaopatřil obětního beránka ( Gen. 22:13) 
        4. Abraham byl ochoten obětovat svého jediného syna. Bůh jako jeho smluvní 
            partner nemohl udělat méně. 
 
 
VI. Bible obsahuje dva zákony, nebo smlouvvy, starou a novou 
 

A. Stará smlouva mezi Bohem a Abrahamem 
 

B. Za doby Mojžíše byl přidán zákon 
 

1. Zákon najdeme ve druhé Mojžíšově a je to seznam " musíš a  
    nesmíš " 

                                 2. 3. Mojžíšova: seznam obětí a obřadů v případě porušení zákona 
                                     a. Uskutečnění těchto obětí a obřadů přikrylo hřích 
                                     b. Krevní oběti pouze přikryly hřích, nesmazali ho 

                               c. Pouze krev Ježíše může smazat hřích 
 
 
 
 
 
 

                   



          C. Pod zákonem krev býků a kozlů  přikryla h řích jen na určité období 
 

   1. Pokaždé, když lidé zhřešili, museli vykonat příslušnou obět, aby byl hřích 
       přikryt. 

          2. Pět typů obětí pod zákonem: 
a. Zápalná oběť, přídavná oběť, pokojná oběť, oběť za přestoupení a oběť za 
      hřích 

                  b. Tyto oběti se opakovaly pokaždé, když se vyskytl hřích 
 

    D. Zákon - dočasné měřítko ( Gal.3:19) 
 

   E. Bůh plánoval poslat Ježíše od založení světa 
 

        1. Kristus byl beránkem bez vady, obětovaným od doby před založením světa .  
            (1. Petr 1:19-21) 

              2. Bůh věděl, že člověk padne, ale měl připravený plán spasení 
         3. Zákon s obřady a oběťmi byl dán, aby ukázal, že člověk ho nikdy nenaplní 
                   a. Ukázal člověku, že potřebuje Boží milost 
                   b. Ukázal člověku, že nemůže naplnit Boží požadavky ze své vlastní  
                       schopnosti. 
                   c. Nasměroval člověka na kříž a ukázal mu jeho potřebu Spasitele 
                   d. Žádný člověk nemohl naplnit zákon. 
 
 
VII. Člověk potřebuje Spasitele 
 

A. Ježíš byl předurčen zemřít před založením světa ( 1. Petr 1: 19-24) 
 
B. Bůh Ho poslal v určený čas, aby zemřel na kříži ( Gal. 4:4) 

 
C. Člověk zhřešil, tedy Člověk musel zemřít, aby usmířil lidstvo 
 

1. Nemohl to udělat jen tak nějaký člověk 
            2. Vykupitel musel být někdo svobodný od hříšné přirozenosti 
            3. Jenom Ježíš - cele Člověk a cele Bůh 
                a.Kdyby byla dostatečná krev obyčejného člověka, Abraham mohl obětovat  

 Izáka 
                b. Krev Izáka nebyla dostatečná 
             4. Krev musela být prolitá, ale krev bez hříchu 
             5. Krev člověka pochází z lidského semene 
                 a. Krev Ježíše byla zaopatřená Bohem 
                 b. Ježíšova krev byla prostá hříšné přirozenosti, proto byla přijatelnou obětí 
 
 

VIII. Díky Ježíši máme lepší smlouvu 
 



A. Smlouva lepší, lepší zaslíbení ( Žid. 8:6) 
 

1. Stará smlouva nebyla dokonalá ( Žid 8:7) 
            2. Nemohla plně smířit člověka s Bohem 
            3. Zákon, dočasné měřítko k ukázání na lidský hřích a jeho neschopnost zákon  
                naplnit ( Efez. 3:24-25) 
 

B. Ježíš přišel, aby naplnil zákon ( Mat. 5:17,18) 
 

1. Ježíš naplnil zákon a tím byl jednou provždy naplněn 
                   a. Zákon byl dán pouze do doby, než přišlo Semeno ( Gal. 3:19) 
                   b. Ježíš, Semeno, přišel a naplnil zákon 
             2.  Jakmile Ježíš prolil svou krev, oběti zvířat už nebyly zapotřebí 
             3.  Proč se snažit zakrýt to, co bylo odstraněno ? 
 

C. Abrahamovská smlouva je stále ještě efektivní 
 

1. Smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem je věčná 
2. Smlouva nemůže pominout,  dokud není naplněná 

            3. Kol. 2:14 
                a. Ježíš vzal soupis nařízení , která byla proti nám 
                b. Abrahamovská smlouva není proti, zákon byl proti 
                c. On odstranil zákon z cesty a přibil ho na kříž 
                d. Jsme svobodni od prokletí zákona 

 
D. Abrahamovská smlouva bude naplněná při druhém příchodu 
 

1. Až se vrátí, veškerá země zaslíbená Abrahmovi v Genesis 15 bude obnovená 
            2. Toto naplňuje veškerá smluvní zaslíbení 
            3.  Potom bude smlouva dokončena 

4. My budeme vládnout tisíc let s Ježíšem Kristem 
5. Abrahamovská smlouva bude nahrazena, protože už nebude zapotřebí 

 
 
 

IX.   Nová smlouva je také krevní smlouva 
 
           A. Stará smlouva byla zpečetěna krví člověka, Abraham ( při obřízce) 

 
           B. Nová smlouva zpečetěná Boží krví Ježíše ( na kříži) 

 
           C. Prolití krve je vždy nezbytným prvkem krevní smlouvy 

 
1. Nová smlouva je lepší, protože byla zpečetěná Boží krví 

             2. Krev Ježíše byla jedinou dostatečnou cenou, která byla nutná k zaplacení dluhu hříchu  
                 lidstva 
 
           D. Osm možných kroků krevní smlouvy - Ježíš je všechny naplnil 



 
1. První krok ,  Ježíš si vyměnil roucho s hříchem ( Izaj. 64:6) ( Řím. 3:23) 

                  a. Ježíš vzal naše špinavé roucho nespravedlnosti, a dal nám své čisté roucho  
                     spravedlnosti 
                  b. Naše hříchem pošpiněná roucha jsou nyní očištěná a čistá 
              2. Druhý krok , my máme Boží zbroj ( Efez. 6:13-17) 
                   a. Máme Boží zbroj jako jednu z našich smluvních výsad 
                   b. My si ji musíme obléci, ale je naše, abychom ji používali 
              3. Třetí  krok, Ježíš prolil svou krev, aby zpečetil smlouvu 
                   a. Prolití krve je vždy nezbytné při krevní smlouvě 
                   b. Chrámová opona se roztrhla, když Ježíš zemřel. To značilo konec oddělení mezi  
                       člověkem a Bohem 
                   c. Krev Ježíše vykoupila zpět náš vztah s Bohem 
                   d. Kletba na lidstvu byla vyzdvižena jednou a naposledy 
                   e. Ježíš, poslední obětovaný beránek ( 1. Kor. 5:7) 
              4. Čtvrtý krok , požehnání a prokletí 
                   a. Ježíš byl učiněn hříchem za nás, aby na nás přišla požehnání ( Gal. 3:13) 
                   b. Ježíš trpěl všechny nemoci, choroby a utrpení tohoto světa, abychom my nemuseli  
                      ( Izaj. 53) 
                   c. Byl oddělen od Boha, abychom my s Ním mohli mít vztah 
                  d. Šel do pekla, abychom my mohli jít do nebe 
              5. Pátý krok, výměna jmen 
                  a.V krevní smlouvě, partneři mají právo používat jméno svého partnera 
                  b. Jméno Ježíš je naše smluvní jméno 
                  c. My máme právo používat jméno Ježíš a mít naplněné naše potřeby a touhy 
              6. Šestý krok, založení památníku 
                   a. Ježíš nám dal večeři Páně, nebo poslední věčeři, jako památku na Něj 
                   b. Pokaždé, když máme večeři Páně, připomínáme si Jeho smrt a vzkříšení 
                      (1. Kor. 11:25,26) 

7. Sedmý krok, rozpůlení zvířat 
                   a. Jediný krok, který Ježíš nenaplnil 
                   b. Jeho krev byla dostatečná. Krev zvířat nebyla zapotřebí 
              8. Osmý krok, smluvní jídlo 
                   a. Poslední večeře nebo večeře Páně je smluvním jídlem 
                   b. Skládala se z chleba a vína ( tradiční smluvní jídlo) 
                   c. V tom, co Ježíš udělal,  je velký význam 

   d.Ve staré židovské tradici je na velikonočním stole chlebník se třemi kapsami  
      naplněný chlebem 

1 - Ježíš vzal chléb z prostřední kapsy ( podle tradice ) a rozlomil ho 
2 - Židé si mysleli, že chléb representuje Abrahama , Izáka a Jákoba. 
Neví, proč  
      Jákob by měl být tím zlomeným. 
3 - Ježíš rozlomil prostřední chleba ukazující na rozlomené tělo Syna 
4 - Chleba ve skutečnosti ukazuje na Otce, Syna a Ducha Svatého 

                    e. Stará židovská tradice také měla 4 poháry, tři plné a jeden prázdný  
                        překlopený na velikonočním stole 
                                            1 - Plné poháry značí Abrahama, Izáka a Jákoba. Prázdný pohár je  
                                                 Mesiášův 
                                            2 - Ježíš vzal Mesiášův pohár, naplnil ho a pil z něj ( Marek 14:16) 
                                            3 - Tímto vyjádřil, " Já jsem Mesiáš". 
                                            4 - Tento význam byl učedníkům velmi jasný 



               9. Dalším krokem bylo vetřít popel do zářezu, což posléze vytvořilo jizvu 
                   a. Obřízka označovala Židy jako smluvní lid 

   b. Dnes je pečetí nebo znamením smlouvy Duch Svatý 
   c. ( Efez. 1:13, 4:30,  2. Kor. 1:22) 

 
E.   My máme smlouvu s Bohem podepsanou krví Ježíše 

 
        1. Když Ježíš zvolal " Je dokonáno", to slovo, které použil je TELESTI. Toto bylo  
            zvolání římského generála sledujícího bitvu z návrší. Když viděl, že jeho strana    
            jasně vyhrává, zvolal, aby dal svým jednotkám na srozuměnou, že bitva je už  
            vlastně vyhraná.  
       2. Mnoho římských vojáků bylo okolo kříže. Jeden z vojáků , který toto slyšel řekl: "  
           Jistě to byl Boží Syn ".Nemohl porozumět tomu, proč člověk umírající na kříži by  
           provolával vítězství římského generála. Proto řekl: " Jistě to byl Boží Syn ".  
          (Matouš 27:54) 

                  3. Ježíš vyhrál bitvu 
                      a. Všechno, co bylo zapotřebí ještě udělat bylo strávit tři dny v  pekle 

      b. On věděl, že zvítězil 
                      c  Mohl prokřikovat vítězství, protože úspěšně dokončil svůj úkol 
                      d. Ježíš získal člověka zpět Bohu 


