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Sobota – den svobody 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše        

Sobota – den svobody Týden od 14.07. do 20.07. 

 

� Texty na tento týden – Ex 16:16–18; 20:8–11; Dt 5:12–15; Mt 12:9–13; Lv 25:1–7 
 

� Základní verš 
„A �ekl jim [Ježíš]: ‚Sobota je u�in�na pro �lov�ka, a ne �lov�k pro sobotu.‘“ (Mk 2:27) 
 

   Sobota byla posledním Božím stvo�itelským �inem b�hem stvo�itelského týdne. Z Písma se dozvídáme, že 

B�h nejen sedmého dne odpo�íval, ale že odpo�inek stvo�il jako nedílnou sou�ást fungování sv�ta. Sobota 

je projevem toho, že jsme byli stvo�eni do vztah� s Bohem a s ostatními lidmi – a p�edstavuje nám, jak by 

m�ly tyto vztahy vypadat. 

   Nep�ekvapí nás proto, že se sobota objevuje jako sou�ást deseti Božích p�ikázání již brzy po ustanovení 

izraelského národa. V život� Izraelc� m�la sobota hrát jednu z klí�ových rolí.    Když mluvíme o sobot�, 

velmi rychle se diskuze sto�í k otázce, jakým zp�sobem bychom m�li sobotu zachovávat. Co v sobotu ur�it� 

d�lat nesmíme, co bychom d�lat rad�ji nem�li a podobn�. A p�estože takové otázky jsou namíst�, m�li 

bychom p�edevším pochopit, s jakým zám�rem B�h vlastn� sobotu stvo�il, jakou roli by m�la hrát ve sv�t� 

a v život� Božího lidu, pokud ji chápeme jako symbol Boží milosti a pé�e. 

   Jak Ježíš �ekl, sobota byla stvo�ena pro celé lidstvo. Pokud opravdu „pamatujeme na sobotní den“, bude 

nás to m�nit každý den v týdnu. A jak ukázal Ježíš, sobota se m�že stát i prost�edkem skute�ného požehnání 

pro druhé lidi. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Mana pro každého 
- Poselství soboty 
- Den rovnosti 
- Den uzdravení 
- Sobotní odpo�inek pro zemi 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 14. �ervence – Mana pro každého 
Ex 16:16-18  „16…Hospodin p�ikázal toto: Nasbírejte si ho každý, kolik pot�ebujete k jídlu. Každý vezme-
te podle po�tu osob ve svém stanu ómer na hlavu.“ 17Izraelci tak u�inili a nasbírali n�kdo více, n�kdo 
mén�. 18Pak odm��ovali po ómeru. Ten, kdo nasbíral mnoho, nem�l nadbytek, a kdo nasbíral málo, ne-
m�l nedostatek. Nasbírali tolik, kolik každý k jídlu pot�eboval.“ 
2K 8:10-15  „10�eknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokon�ili dílo, které jste už loni nejen za�ali, nýbrž také     
k n�mu dali podn�t. 11Odkud vyšla ochota k pomoci, tam a� se pomoc také uskute�ní. Každý a� dá podle toho, co má; 
12vždy� je-li zde tato ochota, pak je dar p�ed Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. 13Nejde o to, 
aby se jiným uleh�ilo a vy byli p�etíženi, nýbrž abyste na tom byli stejn�: 14váš p�ebytek pom�že nyní jejich nedostatku, 
aby zase jindy jejich p�ebytek p�išel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání, 15jak je psáno: ‚Kdo m�l 
mnoho, tomu nic nep�ebylo, a kdo málo, nem�l nedostatek.‘“ 
 

PO 15. �ervemce – Poselství soboty 
Ex 20:11  „V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo-
�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý.“ 
Dt 5:15  „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t� Hospodin, tv�j B�h, odtud vyvedl pevnou 
rukou a vztaženou paží. Proto ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h, dodržovat den odpo�inku.“ 
Dt 5:12-14  „12Dbej na den odpo�inku, aby ti byl svatý, jak ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h. 13Šest dní budeš pracovat       
a d�lat všechnu svou práci. 14Ale sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty 
ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j otrok a tvá otrokyn� ani tv�j býk a tv�j osel, žádné tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije      
v tvých branách, aby odpo�inul tv�j otrok a tvá otrokyn� tak jako ty.“ 
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 10Jestliže on si vezme ješt� jinou, nesmí ji zkrátit na strav�, ošacení a manželském právu.  11Jestliže jí nezajistí tyto t�i 
v�ci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.“ 
Dt 15:1-11  „1Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. 2Toto je zp�sob promíjení dluhu: Každý v��itel 
svému bližnímu promine, co mu p�j�il. Nebude na svého bližního, svého bratra, naléhat, protože je vyhlášeno Hospodi-
novo promíjení dluhu. 3Na cizince naléhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu tvá ruka promine. 4A� není u tebe 
pot�ebného, nebo� Hospodin ti bohat� požehná v zemi, kterou ti Hospodin, tv�j B�h, dává do d�dictví, abys ji obsadil. 
5Jen ochotn� poslouchej Hospodina, svého Boha, a bedliv� a cele dodržuj tento p�íkaz, který ti dnes p�ikazuji. 6Vždy� ti 
Hospodin, tv�j B�h, požehná, jak ti �ekl. Budeš poskytovat p�j�ky mnohým pronárod�m, ale sám si nebudeš vyp�j�ovat. 
Budeš ovládat mnohé pronárody, ale tebe neovládnou. 7Bude-li u tebe pot�ebný n�kdo z tvých brat�í, v n�které z tvých 
bran v tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h, nebude tvé srdce zpupné a nezav�eš svou ruku p�ed svým pot�ebným 
bratrem. 8Ochotn� mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostate�nou p�j�ku podle toho, kolik ve svém nedostatku pot�ebu-
je. 9Dej si pozor, aby v tvém srdci nevyvstala ni�emná myšlenka, že se blíží sedmý rok, rok promíjení dluh�; že tedy budeš 
na svého pot�ebného bratra nevlídný a nedáš mu nic . On by kv�li tob� volal k Hospodinu a na tob� by byl h�ích. 10Dávej 
mu št�d�e a nebu� skoupý, když mu máš n�co dát, nebo� kv�li tomu ti Hospodin, tv�j B�h, požehná ve všem, co d�láš, ve 
všem, k �emu p�iložíš ruku. 11Pot�ebný ze zem� nevymizí. Proto ti p�ikazuji: Ve své zemi ochotn� otvírej ruku svému 
utišt�nému a pot�ebnému bratru.“ 
Mt 6:32.33  „32Po tom všem se shán�jí pohané. Váš nebeský Otec p�ece ví, že to všechno pot�ebujete. 33Hledejte p�ede-
vším jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude p�idáno.“ 
 

PÁ 19. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�t�te si 26. kapitolu „Putování pouští“ z knihy Na úsvitu d�jin a 29. kapitolu „Sobota“ v knize Touha 
v�k�. 
   „Ježíš jasn� �ekl, že pomoc trpícím je v souladu s p�ikázáním o sobot�. Odpovídá �innosti Božích and�l�, 

kte�í se neustále pohybují mezi nebem a zemí a slouží trpícímu lidstvu. ... I �lov�k má v sobotu své povin-

nosti. Musí se postarat o základní životní pot�eby, zabezpe�it nemocné, pomáhat chudým. Ten, kdo v sobotu 

p�ehlíží pot�eby trpících, není bez viny. Boží den odpo�inku byl stvo�en pro �lov�ka a skutky milosrdenství 

k n�mu pat�í. B�h nechce, aby jeho stvo�ení, by� jen jednu hodinu, trp�lo, pokud je možné mu v sobotu 

nebo v kterýkoli jiný den pomoci.“ (DA 206.207; TV 128) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Kdy jste nejvíce vnímali zachovávání soboty jako projev vaší d�v�ry Bohu? Prožili jste zkušenost podob-
nou „man�“, když B�h mimo�ádným zp�sobem zasáhl nebo vám požehnal v odpov�di na vaši d�v�ru          
v n�ho? Pokud ano, pod�lte se o tuto zkušenost ve vaší t�íd� sobotní školy a �ekn�te, co jste se z toho nau�i-
li. 
 

2. Jak jsme vid�li v rozdílném zn�ní �tvrtého p�ikázání v knihách Exodus a Deuteronomium, B�h zd�raz	uje 
r�zné aspekty soboty. Která charakteristika soboty vás napl	uje nejv�tší vd��ností? 
 

3. Uvažujte spole�n� o tom, jak byste se mohli pod�lit o požehnání ze soboty ve vašem m�st�? 
 

4. Jakými zp�soby sobota m�ní váš život? V kterých oblastech by principy soboty mohly (nebo m�ly) ovlivnit 
tv�j život výrazn�ji? 
 

 
� 

 
 

3 

 

 

 

 
                                    

�  0    3 

  JERRY  

Sobota – den svobody 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše        

Sobota – den svobody Týden od 14.07. do 20.07. 

 

ÚT 16 �ervence – Den rovnosti 
Ex 20:8-11  „8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu 
svou práci. 10Ale sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty 
ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých bra-
nách. 11V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�i-
nul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý.“ 
 

ST 17. �ervence – Den uzdravení 
Mt 12:9-14  „9Odtud šel dál a p�išel do jejich synagógy. 10A byl tam �lov�k s odum�elou rukou. Otázali se 
Ježíše: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ Cht�li ho totiž obžalovat. 11On jim �ekl: „Kdyby n�kdo z vás 
m�l jedinou ove�ku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? 12A o� je �lov�k 
cenn�jší než ovce! Proto je dovoleno v sobotu �init dob�e.“ 13Potom �ekl tomu �lov�ku: „Zvedni tu ruku!“ 
Zvedl ji, a byla zase zdravá jako ta druhá. 14Farizeové vyšli a smluvili se proti n�mu, že ho zahubí.“ 
Mk 1:21-26  „21Když p�išli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a u�il. 22I žasli nad jeho u�ením, nebo� je u�il 
jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 23V jejich synagóze byl práv� �lov�k posedlý ne�istým duchem. Ten vyk�ikl: 
24„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? P�išel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ 25Ale Ježíš mu pohrozil: 
„Umlkni a vyjdi z n�ho!“ 26Ne�istý duch jím zalomcoval a s velikým k�ikem z n�ho vyšel.“ 
J 9:1-16  „1Cestou uvid�l �lov�ka, který byl od narození slepý. 2Jeho u�edníci se ho zeptali: „Mist�e, kdo se proh�ešil, že 
se ten �lov�k narodil slepý? On sám, nebo jeho rodi�e?“ 3Ježíš odpov�d�l: „Nezh�ešil ani on ani jeho rodi�e; je slepý, 
aby se na n�m zjevily skutky Boží. 4Musíme konat skutky toho, který m� poslal, dokud je den. P�ichází noc, kdy nikdo 
nebude moci pracovat. 5Pokud jsem na sv�t�, jsem sv�tlo sv�ta.“ 6Když to �ekl, plivl na zem, ud�lal ze sliny bláto, pot�el 
slepému tím blátem o�i 7a �ekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se,   
a když se vrátil, vid�l. 8Sousedé a ti, kte�í jej d�íve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“ 9Jedni 
�íkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám �ekl: „Jsem to já.“ 10I �ekli mu: „Jak to, že se ti otev�ely 
o�i?“ 11Odpov�d�l: „�lov�k jménem Ježíš ud�lal bláto, pot�el mi o�i a �ekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl 
jsem se a vidím.“ 12�ekli mu: „Kde je ten �lov�k?“ Odpov�d�l: „To nevím.“ 13P�ivedou toho, který byl d�íve slepý,          
k farize�m; 14toho dne, kdy Ježíš ud�lal bláto a otev�el mu o�i, byla totiž sobota. 15Proto se ho farizeové znovu dotazovali, 
jak nabyl zraku. A on jim �ekl: „Položil mi bláto na o�i, umyl jsem se a vidím.“ 16N�kte�í z farize� �íkali: „Ten �lov�k 
není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní naopak �íkali: „Jak by mohl h�íšný �lov�k �init taková znamení?“        
A došlo mezi nimi k roztržce.“ 
 

�T 18. �ervence – Sobotní odpo�inek pro zemi 
Lv 25:1-7  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi na ho�e Sínaji: 2„Mluv k Izraelc�m a �ekni jim: Až p�ijdete 
do zem�, kterou vám dávám, bude zem� slavit odpo�inutí, odpo�inutí Hospodinovo. 3Šest let budeš osívat 
své pole, šest let budeš pro�ezávat svou vinici a shromaž�ovat z ní úrodu, 4ale sedmého roku bude mít 
zem� rok odpo�inutí, slavnost odpo�inutí, odpo�inutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani pro�ezá-
vat svou vinici. 5Co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet, a hrozny z vinice, kterou jsi neobd�lal, nebu-
deš sbírat. Zem� bude mít rok odpo�inutí. 6Co zem� v odpo�inutí sama zplodí, bude vaší potravou, pro 
tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i p�ist�hovalce, kte�í u tebe pobývají jako hosté. 7I tv�j doby-
tek a zv��, která je v tvé zemi, bude mít všechnu její úrodu za potravu.“ 
Ex 21:1-11  „1Toto jsou právní ustanovení, která jim p�edložíš: 2Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; 
sedmého roku odejde jako propušt�nec bez výkupného. 3Jestliže p�išel sám, odejde sám, m�l-li ženu, odejde jeho žena      
s ním. 4Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, z�stane žena a její d�ti u svého pána, a on 
odejde sám. 5Prohlásí-li otrok výslovn�: „Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propušt�-
nec,“ 6p�ivede ho jeho pán p�ed Boha, totiž p�ivede ho ke dve�ím nebo k ve�ejím, probodne mu ucho šídlem a on z�stane 
provždy jeho otrokem. 7Když n�kdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. 8Jestliže se 
znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní v�ro-
lomn�. 9Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. 
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