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� Texty na tento týden - Gn 1–2; Ex 20:8–11; Ex 16:14–31; Dt 5:12–15; Iz 58:13.14 
 

� Základní verš 
„A B�h požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ (Gn 2:3) 
 

   Nikdo z nás si neumí p�edstavit, jak probíhalo stvo�ení, jak uprost�ed temnoty zazá�ilo sv�tlo, jak se oceá-
ny za�aly hemžit životem nebo jak se na obloze najednou objevili ptáci. A stvo�ení Adama a Evy? Naše 
p�edstava, jak p�esn� to B�h uskute�nil, zcela selhává. 
   Po všech t�ch zázra�ných �inech B�h obrátil pozornost na n�co jiného. Na první pohled se to možná 
nezdá stejn� velkolepé jako obrovské velryby nebo barvami hrající pírka pták�. B�h prost� stvo�il den, 
sedmý den, a pak mu dal mimo�ádný význam. Dokonce ješt� p�edtím, než si lidé na sebe upletli bi� života 
napln�ného stresem, B�h ustanovil znamení jako živý památník, p�ipomínku. B�h cht�l, aby se tento den 
stal �asem zastavení a v�domé radosti ze života. Cht�l, abychom v tento den žili, ne pracovali. Cht�l, aby-
chom se radovali z dar� p�írody, které vidíme kolem sebe. Cht�l, abychom m�li radost ze vztah�. A ze 
všeho nejvíc toužil, abychom se radovali ze vztahu s ním jako Stvo�itelem každého dobrého daru. 
   Pozvánka z�stala v platnosti i po vyhnání prvních lidí ze zahrady Eden. B�h se cht�l ujistit, že toto pozvá-
ní p�ežije zkoušku �asem, a proto ho už od za�átku ud�lal sou�ástí samotného odm��ování �asu. 
   Tento týden se budeme v�novat studiu nádherného pozvání znovu a znovu vstupovat každý sedmý den do 
aktivního odpo�inku. 
 

� Osnova lekce: 
   P�i studiu této lekce budeme p�emýšlet nad sobotou jako jedine�ným Božím darem, kterým nám 
chce B�h dát do našeho hektického života tolik pot�ebný odpo�inek – fyzický, duševní i duchovní. 
 

I. Sobota a stvo�ení 
• Gn 1 a 2: Boží dílo pro jeho d�ti (ned�le) 
• Ex 20:,8–11: Sobota jako p�ipomínka stvo�ení (pond�lí)  
II. Sobota a vykoupení 
• Ex 16:25–31: B�h se stará o své zachrán�né d�ti (úterý) 
• Dt 5:12–15: Sobota jako p�ipomínka záchrany (st�eda) 
III. Prožívání soboty 
• Iz 58:13.14; Lv 19:3: Jak prožít den odpo�inku (�tvrtek) 
 

NE 22. srpna – P�edehra k odpo�inku 
Gn 1:26.27  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 
nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazí-
cím se po zemi.“ 27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvo�il.“  
Gn 2:7.21-24  „7I vytvo�il Hospodin B�h �lov�ka, prach ze zem�, a vdechl mu v ch�ípí dech života. Tak se 
stal �lov�k živým tvorem. 
21I uvedl Hospodin B�h na �lov�ka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzav�el to místo masem. 
22A Hospodin B�h utvo�il z žebra, které vzal z �lov�ka, ženu a p�ivedl ji k n�mu. 23�lov�k zvolal: „Toto je 
kost z mých kostí a t�lo z mého t�la! A� muženou se nazývá, vždy� z muže vzata jest.“ 24Proto opustí muž 
svého otce i matku a p�ilne ke své žen� a stanou se jedním t�lem.“ 
Gn 1:20-31  „20I �ekl B�h: „Hemžete se vody živo�išnou hav�tí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“          
21I stvo�il B�h veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živo�ich�, jimiž se zahemžily vody, stvo�il i rozmanité 
druhy všelijakých ok�ídlených létavc�. Vid�l, že to je dobré. 22A B�h jim požehnal: „Plo�te a množte se a napl�te vody     
v mo�ích. Létavci nech� se rozmnoží na zemi.“ 23Byl ve�er a bylo jitro, den pátý. 
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PÁ 27. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
   „B�h dal lidem sobotu jako památník své stvo�itelské moci, aby jej mohli poznávat v díle jeho rukou. 
Sobota nás vybízí, abychom ve stvo�ení vid�li slávu Stvo�itele. [...] Každý den, ale p�edevším v sobotu, 
bychom m�li studovat poselství, které pro nás B�h zapsal v p�írod�. Podobenství Spasitele bychom m�li 
studovat tam, kde je pronesl. [...] Kdykoli se p�ibližujeme k p�írod�, Pán Ježíš nám umož�uje pocítit svou 
p�ítomnost a promlouvá k nám o svém pokoji a lásce.“ (COL 25.26; PM 13) 
   „Jedním z d�ležitých d�vod�, pro� Hospodin vyvedl Izraelce z otroctví, bylo, aby mohli zachovávat jeho 
svatou sobotu. [...] Je z�ejmé, že Mojžíš a Áron obnovili u�ení o svatosti soboty, protože faraón si jim st�-
žoval: ‚Lidu v zemi je mnoho a vy chcete, aby p�estal pracovat?‘ (Ex 5,5) Je to jasný d�kaz, že Mojžíš         
a Áron vedli lid k sv�cení soboty už v Egypt�. 
   Zachovávání soboty však nem�lo být vzpomínkovou oslavou jejich otroctví v Egypt�. Sobota m�la být 
p�ipomínkou stvo�ení, m�la v sob� zahrnovat radostnou oslavu vysvobození z náboženského útlaku v Egyp-
t�, který jim tém�� znemož�oval zachovávání dne odpo�inku. Jejich vysvobození z otroctví m�lo v jejich 
srdcích podn�covat laskavou pé�i o chudé a utla�ované, o vdovy a sirotky.“ (FEP 549) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Mnozí k�es�ané, v�etn� n�kterých adventist� sedmého dne, považují teistickou evoluci za možné vysv�tlení 
stvo�ení. Jakým zp�sobem sobota ukazuje, že teistická evoluce není kompatibilní s u�ením církve adventis-
t�? 
 

2. Jak byste reagovali na argument, že na dni p�ece nezáleží a že d�ležité je, že odpo�íváme jeden den        
v týdnu? Jak byste odpov�d�li na vysv�tlení, že Ježíš je naším sobotním odpo�inkem, a proto nemusíme 
dodržovat žádný den jako den odpo�inku? 
 

3. Jak se m�že zachovávání dne odpo�inku stát p�ipomínkou svobody a vysvobození? Jak m�žeme zabránit 
tomu, aby se sobota stala zákonickým dnem napln�ným r�znými omezeními? 
 

4. N�kte�í lidé tvrdí, že zachovávání soboty jako sedmého dne je pokusem zasloužit si spasení. Jak byste 
reagovali na paradox v tomto tvrzení, že odpo�inkem v sedmý den se snažíme získat spasení ze skutk�? 
 

 
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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Dt 5:6-22  „6Já jsem Hospodin, tv�j B�h; já jsem t� vyvedl z egyptské zem�, z domu otroctví. 7Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne. 8Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, co je naho�e na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 
9Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já Hospodin, tv�j B�h, jsem B�h žárliv� milující . Stíhám vinu otc� 
na synech i do t�etího a �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí, 10ale prokazuji milosrdenství tisíc�m pokolení t�ch, 
kte�í m� milují a má p�ikázání zachovávají. 11Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu 
toho, kdo by jeho jména zneužíval. 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. 16Cti svého otce i matku, jak ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h, abys byl dlouho živ a dob�e 
se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h. 17Nezabiješ. 18Nesesmilníš. 19Nepokradeš. 20Nevydáš proti svému 
bližnímu falešné sv�dectví. 21Nebudeš dychtit po žen� svého bližního. Nebudeš toužit po dom� svého bližního ani po jeho 
poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, v�bec po ni�em, co pat�í tvému bližnímu.“ 
22Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromážd�ní na ho�e zprost�edku ohn�, oblaku a mrákoty mocným hlasem 
a víc nep�ipojil. Napsal je na dv� kamenné desky a dal je mn�. 
 

ST 25. srpna – Další d�vod k odpo�inku 
Dt 5:12-15 B21  „12Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h. 13Šest dní 
budeš pracovat a d�lat všechnu svoji práci, 14ale sedmý den je dnem odpo�inku, zasv�ceným Hospodinu, 
tvému Bohu. Nebudeš d�lat žádnou práci – ty, tv�j syn ani tvá dcera, tv�j otrok ani tvá d�ve�ka, tv�j býk 
ani tv�j osel, žádné z tvých dobyt�at. Také p�ist�hovalec ve tvých branách a� si odpo�ine spolu s tebou, 
tvým otrokem a tvou d�ve�kou. 15Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem        a Hospodin, tv�j B�h, t� 
odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tv�j B�h, p�ikázal, abys dodržoval 
sobotní den.“ 
Iz 43:15  „Já, Hospodin, jsem váš Svatý, stvo�itel Izraele, váš Král.“ 
 

�T 26. srpna – Prožívání soboty 
Iz 58:13.14  „13Jestliže v den odpo�inku upustíš od svých poch�zek, od prosazování svých zálib v m�j 
svatý den, nazveš-li den odpo�inku rozkošným, svatý den Hospodin�v p�eslavným, budeš-li jej slavit tak, 
že se vzdáš svých cest, že p�estaneš hov�t svým zálibám a nepovedeš plané �e�i, 14tu nalezneš rozkoš          
v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších zem� a z d�dictví tvého otce Jákoba t� budu 
živit“. Tak promluvila Hospodinova ústa.“  
Lv 19:3  „Každý m�j v úct� svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpo�inku. Já jsem Hospodin, váš 
B�h.“ 
Mk 15:42  „A když už nastal ve�er – byl totiž den p�ípravy, p�edve�er soboty.“ 
Lv 23:3  „Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpo�inku, slavnost odpo�inutí, bohoslužebné shromáž-
d�ní; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodin�v den odpo�inku ve všech vašich sídlištích.“ 
L 4:16  „P�išel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého oby�eje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby �etl            
z Písma.“ 
Žd 10:25  „Nezanedbávejte spole�ná shromážd�ní, jak to n�kte�í mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, �ím více 
vidíte, že se blíží den Krist�v.“ 
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24I �ekl B�h: „Vydej zem� rozmanité druhy živo�ich�, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zv��e!“ A stalo se tak. 
25B�h u�inil rozmanité druhy zemské zv��e i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zem�plaz�. Vid�l, že 
to je dobré. 26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují nad mo�skými 
rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 27B�h stvo�il 
�lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvo�il. 28A B�h jim požehnal        
a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji a panujte nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, 
nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ 29B�h také �ekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena     
i každý strom, na n�mž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zv��i i všemu nebeskému 
ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v �em je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. 
31B�h vid�l, že všechno, co u�inil, je velmi dobré. Byl ve�er a bylo jitro, den šestý.“ 
 

PO 23. srpna – P�íkaz odpo�ívat 
Ex 20:8-11 B21  „8Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu svou 
práci, 10ale sedmý den je dnem odpo�inku, zasv�ceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš d�lat žádnou 
práci – ty, tv�j syn ani tvá dcera, tv�j otrok ani tvá d�ve�ka, tvé dobyt�e ani p�ist�hovalec ve tvých bra-
nách. 11V 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.“ 
Ex 20:8-11 �EP  „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 branách. 11V 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.“ 
 

ÚT 24. srpna – Nové okolnosti 
Ex 16:25-31 B21  „25Tehdy Mojžíš �ekl: „Sn�zte to dnes, nebo� dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli 
nic nenajdete. 26Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude.“ 27Sedmého dne pak n�-
kte�í z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. 28Tehdy Hospodin Mojžíšovi �ekl: „Jak dlouho budete odmítat 
zachovávat má p�ikázání a mé pokyny? 29Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám 
dává šestého dne chléb na dva dny. Každý z�sta�te, kde jste. V sedmý den a� nikdo nevychází.“ 30A tak lid 
sedmého dne odpo�íval. 31D�m Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý,      
a chutnal jako medový kolá�.“ 
Ex 16:14-31 �EP  „14Když rosa p�estala padat, hle, na povrchu poušt� leželo po zemi cosi jemn� šupinatého, jemného 
jako jíní. 15Když to Izraelci vid�li, �íkali jeden druhému: „Man hú?“ (To je: „Co je to?“) Nev�d�li totiž, co to je. Mojžíš 
jim �ekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. 16Hospodin p�ikázal toto: Nasbírejte si ho každý, kolik pot�ebu-
jete k jídlu. Každý vezmete 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, nem�l nedosta-
tek. Nasbírali tolik, kolik každý k jídlu pot�eboval. 19Mojžíš jim �ekl: „Nikdo a� si nenechává nic do rána!“ 20Ale oni 
Mojžíše neposlechli a n�kte�í si n�co do rána nechali. To však z�erviv�lo a páchlo. Mojžíš se na n� rozlítil. 21Sbírali to 
tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu pot�eboval. Když však za�alo h�át slunce, rozpustilo se to . 22Šestého dne nasbírali 
toho chleba dvakrát tolik, totiž dva ómery na osobu. Tu p�išli všichni p�edáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. 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 Mojžíšovi: „Jak dlouho 
se budete zp��ovat a nebudete dbát mých p�íkaz� a �ád�? 29Hle�te, vždy� Hospodin vám dal den odpo�inku. Proto vám 
dává šestého dne chléb na dva dny. Z�sta�te každý, kde jste, a� nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa.“ 30Lid tedy 
sedmého dne odpo�íval. 31D�m izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako 
medový kolá�.“ 
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