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� Základní verš 
„A� synové Izraele zachovávají sobotu; a� sobotu dodržují jako v��nou smlouvu po všechna svá        

pokolení.“ (Ex 31:16 B21) 
 

   Sedmý den – sobota – nás pravideln� zastavuje každý týden a sm�ruje naši pozornost na to, kdo jsme �i 

kým bychom mohli být. Celý týden se po n��em sháníme, utrácíme, vyd�láváme na živobytí, chodíme sem 

a tam… A potom je tu najednou sobota, která nás zastaví a upozorní na základ a výchozí bod všeho. Sobota 

nás nevrátí o p�l, �tvrt nebo dev�t desetin cesty zpátky. Každý týden v sobotu se vracíme k bodu nula, na 

samý po�átek lidské existence, k výchozímu bodu všeho. 

   Sobota p�ichází pravideln� každý týden, bez jakékoliv výjimky. Proniká do každé trhliny a mezery našeho 

života. P�ipomíná nám, že každé prázdné místo pat�í našemu Tv�rci, který nás sem umístil; tomu, který „na 

po�átku“ stvo�il nebe a zemi. Tento �in je nevyvratitelným základem celé k�es�anské víry a sedmý den – 

sobota – je toho neklamným, nevtíravým a nem�nným znamením. 
 

� Osnova lekce: 
V této lekci se blíže podíváme nejen na to, jaký byl p�vodní Boží zám�r se sobotou, ale hlavn� na to, 
jakou roli hrála v kontextu smlouvy, kterou B�h uzav�el se svými d�tmi na ho�e Sínaj. 
I. Sobota a její význam na po�átku d�jin 
• Význam soboty p�i stvo�ení (ned�le) 
• Význam soboty p�ed vydáním Desatera (pond�lí) 
II. Sobota a její význam v rámci smlouvy na Sínaji 
• Viditelné znamená smlouvy (úterý) 
• P�ipomenutí, že B�h nás „posv�cuje“ (st�eda) 
• P�ipomenutí minulosti, p�ítomnosti i budoucnosti s Bohem (�tvrtek) 
 

NE 23. kv�tna – P�vod soboty 
Gn 2:2.3  „2Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 
3A B�h požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ 

Ex 20:11 B21  „V šesti dnech totiž Hospodin u�inil nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, ale sedmého 

dne odpo�inul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posv�til jej.“ 
 

PO 24. kv�tna – Sobota p�ed Sínají 
Ex 16:23 B21  „[Mojžíš] jim �ekl: „To je to, o �em Hospodin mluvil. Zítra bude den odpo�inku, svatá 

sobota pro Hospodina. Nape�te, co se má péci, a uva�te, co se má va�it. Všechno, co zbude, si nechte do 

zásoby na zít�ek.““ 
Ex 16:23-28  „23Ten jim �ekl: „Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpo�inutí, Hospodin�v svatý den odpo�inku. Co 
je t�eba napéci, nape�te, a co je t�eba uva�it, uva�te. A vše, co p�ebývá, uložte a opatrujte do rána.“ 24Uložili to tedy do 
rána, jak Mojžíš p�ikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali �ervi. 25Mojžíš pak �ekl: „Sn�zte to dnes, protože dnes 
je Hospodin�v den odpo�inku. Dnes nenajdete na poli nic. 26Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpo�inku. Ten 
den nebude nic padat .“ 27Když p�esto n�kte�í z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. 28Hospodin �ekl Mojžíšo-
vi: „Jak dlouho se budete zp��ovat a nebudete dbát mých p�íkaz� a �ád�?“ 
 

ÚT 25. kv�tna – Znamení smlouvy 
Ex 31:16.17 B21  „16A� synové Izraele zachovávají sobotu; a� sobotu dodržují jako v��nou smlouvu po 

všechna svá pokolení. 17Je to v��né znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin 

u�inil nebe i zemi, ale sedmého dne odpo�inul a nabral dech.“ 
Ex 31:13.16-18  „13Promluv k Izraelc�m: Dbejte na mé dny odpo�inku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna 
vaše pokolení, abyste v�d�li, že já Hospodin vás posv�cuji. … 
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PÁ 28. kv�tna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Pro dopln�ní si m�žeš p�e�íst oddíl „Mana“ v knize Na úsvitu d�jin (PP 295–297; NUD 137.138). 

   Desatero definuje všeobecné a základní principy vztahu mezi Bohem a �lov�kem i mezi lidmi navzájem. 

V centru Dekalogu je p�ikázání o sobot�. P�edstavuje Pána soboty a zvláštním zp�sobem ozna�uje území 

jeho vlády a vlastnictví. Všimni si t�chto dvou prvk�: (a) P�edstavení Boha: Jahve (Hospodin) je Stvo�itel, 

jehož postavení je jedine�né; (b) Jeho vlastnictví a vláda: „nebe, zem�, mo�e a všechno, co je v nich“       

(Ex 20,11). Díky t�mto dv�ma prvk�m má p�ikázání o sobot� vlastnosti typické pro pe�et� mezinárodních 

smluvních dokument� na starov�kém Blízkém východ�. Pe�et� se dávaly do st�edu smluvních dokument�   

a obsahovaly: (a) Ozna�ení božstva (obvykle n�jakého pohanského boha) a (b) území jeho vlády a vlastnic-

tví (obvykle ohrani�ené geografické území). 

   „Posv�cení Duchem ukazuje rozdíl mezi t�mi, kte�í mají pe�e� Boží, a t�mi, kdo zachovávají nepravý den 

odpo�inku… 

   Až p�ijde zkouška, jasn� se ukáže znamení šelmy. Je to zachovávání ned�le… 

   B�h ur�il sedmý den za svoji sobotu… (Ex 31,13.16.17) 

   V�rní budou odlišeni od nev�rných. Ti, kdo touží mít na svých �elech pe�e� Boží, musí zachovávat sobotu 

�tvrtého p�ikázání.“ (7BC 980.981) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. „Zachovávejte mé soboty a mou svatyni m�jte v úct�. Já jsem Hospodin“ (Lv 19,30). Jak souvisí sobota    
s Boží svatyní? Co nám obojí �íká o Bohu? 
 

2. Pomáhá vám zachovávání soboty budovat váš vztah s Bohem? Jestliže ne, co m�žete zm�nit a d�lat jinak? 

 

Shrnutí 
 

Sobota je znamením smlouvy a sahá až do doby, kdy bude plán spasení završen. Poukazuje zp�t na stvo-

�ení; a jako znamení smlouvy milosti nap�imuje naši pozornost na kone�nou obnovu, kdy B�h u�iní 

všechno nové. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku. 

� 
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 16A� tedy Izraelci dbají na den odpo�inku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako v��nou smlouvu. 17To je provždy 
platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž u�inil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpo�inul     
a oddechl si.“ 18Když p�estal k Mojžíšovi na ho�e Sínaji mluvit, dal mu dv� desky sv�dectví; byly to kamenné desky psané 
Božím prstem.“ 
Ez 20:12.20  „12Dal jsem jim také své dny odpo�inku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby v�d�li, že já, Hospodin, 
je posv�cuji. … 20Sv��te mé dny odpo�inku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste v�d�li, že já jsem Hospodin, váš 
B�h.‘“ 
Žd 4:1-4  „1St�ezme se, aby o n�kom z vás neplatilo, že v �ase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpo�i-
nutí. 2I nám se p�ece dostalo zaslíbení jako t�m na poušti. Ale zv�st, kterou slyšeli, jim neprosp�la, když ji vírou nep�ijali. 
3Nebo� do odpo�inutí vcházíme jen my, kdo jsme uv��ili, jak bylo �e�eno: ‚P�ísahal jsem ve svém hn�vu: Do mého odpo-
�inutí nevejdou!‘ To �ekl B�h, a� jeho odpo�inutí trvá od chvíle, kdy stvo�il sv�t. 4O sedmém dni je p�ece v Písmu �e�eno: 
‚I odpo�inul B�h sedmého dne od všeh.“ 
Dt 5:12-15  „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. 15Pamatuj, 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.“ 
 

ST 26. kv�tna – Znamení posv�cení 
Ex 31:13 B21  „Zachovávejte mé soboty, nebo� to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše poko-
lení, abyste v�d�li, že já jsem Hospodin, váš Posv�titel.“ 
Ex 31:12-17  „12Hospodin �ekl Mojžíšovi: 13„Promluv k Izraelc�m: Dbejte na mé dny odpo�inku; to je znamení mezi 
mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste v�d�li, že já Hospodin vás posv�cuji. 14Budete dbát na den odpo�inku; má 
být pro vás svatý. Kdo jej znesv�tí, musí zem�ít. Každý, kdo by v n�m d�lal n�jakou práci, bude vyobcován ze spole�enství 
svého lidu. 15Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpo�inutí, Hospodin�v svatý den odpo�inku. 
Každý, kdo by d�lal n�jakou práci v den odpo�inku, musí zem�ít. 16A� tedy Izraelci dbají na den odpo�inku a dodržují jej 
po všechna svá pokolení jako v��nou smlouvu. 17To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech 
totiž u�inil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpo�inul a oddechl si.“ 
1Pa 28:9  „Ty pak, m�j synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin 
zkoumá srdce všech, post�ehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne t� 
navždy.“ 
Iz 11:2  „Na n�m spo�ine duch Hospodin�v: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání     
a bázn� Hospodinovy.“ 
Ž 9:10  „Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.“ 
Jr 10:25  „Vylej svoje rozho��ení na pronárody, jež neznají se k tob�, na �eledi, které nevzývají tvoje jméno, vždy� poz�e-
ly Jákoba, poz�ely ho zcela, zpustošily jeho nivy.“ 
Lv 20:8  „Dbejte na má na�ízení a dodržujte je; já jsem Hospodin, já vás posv�cuji.“ 
Dt 7:6  „Jsi p�ece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tv�j B�h, vyvolil ze všech lidských pokolení , která 
jsou na tvá�i zem�, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.“ 
 

�T 27. kv�tna – Pamatuj na sobotní den 
Ex 20:8  „Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.“ 
Dt 5:12.15  „12Dbej na den odpo�inku, aby ti byl svatý, jak ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h. … 15Pamatuj, že jsi byl otro-
kem 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.“ 
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