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� Texty na tento týden - Gn 1:26.27; � 6:1–7; Ex 23:12; J 5:7–16; Ex 31:13–17 
  

� Základní verš 
„„Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpo�inku, svaté shromážd�ní: ned�lejte 
žádnou práci. Ve všech vašich p�íbytcích bude sobota náležet Hospodinu.“ (Lv 23:3 B21) 
 

   Každý z nás se už setkal s argumenty proti sv�cení soboty jako sedmého dne. Mezi nej�ast�jší pat�í, že 
Ježíš zm�nil sobotu na ned�li, že Ježíš nebo dokonce apoštol Pavel sobotu zrušil nebo že apoštolové nahra-
dili sobotu ned�lí na památku vzk�íšení. Objevily se i jiné, propracovan�jší argumenty, které nap�íklad tvrdí, 
že samotný Ježíš je naším sobotním odpo�inkem, a proto nepot�ebujeme sv�tit sobotu ani žádný jiný den.   
A samoz�ejm� se neustále objevuje i podivné tvrzení, že sobotním odpo�inkem usilujeme vlastními skutky 
získat cestu do nebe. 
   Existují však i k�es�ané, které zaujala myšlenka každotýdenního odpo�inku. Argumentují, že dnem odpo-
�inku je ned�le nebo že nezáleží na tom, který den �lov�k sv�tí, ale že d�ležitý je biblický koncept odpo�in-
ku. 
   Samoz�ejm�, jako adventisté sedmého dne se držíme trvalé platnosti Božího morálního zákona. Jsme 
p�esv�d�eni, že zachovávání Desatera, v�etn� doslovného zn�ní �tvrtého p�ikázání, je d�ležité. Zárove� 
však vyznáváme, že sv�cení soboty nás v kone�ném d�sledku nespasí, podobn� jako nás nespasí ani posluš-
nost pátého, šestého, prvního �i kteréhokoliv jiného p�ikázání. 
   Tento týden se budeme podrobn�ji v�novat d�ležitosti a podstat� odpo�inku, který nám B�h dal prost�ed-
nictvím p�ikázání o sobot�.  
 

� Osnova lekce: 
   Již podruhé se budeme v této lekci soust�edit na dar pokoje a odpo�inku, který od Boha dostáváme 
v odd�leném sobotním dnu. Tentokrát nás bude konkrétn� zajímat, jak se tento dar m�že promítnout 
do našich vztah� k t�m, kte�í žijí kolem nás. 
 

• Gn 1:26.27: Sobota a naše zodpov�dnost za p�írodu (ned�le) 
• � 6:1–7: Sobota jako den skute�né svobody (pond�lí) 
• Ex 23:12: Sobota a náš vztah k druhým lidem (úterý) 
• J 5:7–16: Sobota a služba pot�ebným (st�eda) 
• Ex 31:13–17: Sobota jako znamení vztahu s Bohem (�tvrtek) 
 

NE 29. srpna – Sobota a zodpov�dnost za sv�t 
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 9:6  „Kdo prolije krev �lov�ka, toho krev bude �lov�kem prolita, nebo� �lov�ka B�h u�inil, aby byl 
obrazem Božím.“ 
Gn 2:15.19  „15Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával a st�ežil. 
19Když vytvo�il Hospodin B�h ze zem� všechnu polní zv�� a všechno nebeské ptactvo, p�ivedl je k �lov�ku, 
aby vid�l, jak je nazve. Každý živý tvor se m�l jmenovat podle toho, jak jej nazve.“ 
Ex 20:8 �EP  „Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý.“ 
Ex 20:8 B21  „Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý.“ 
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PÁ 3. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
   „Celý týden bychom m�li pamatovat na sobotu a p�ipravovat se na její prožití podle p�ikázání. Nem�li 
bychom ji zachovávat jen proto, že je to p�ikázání, ale m�li bychom rozum�t, jak duchovn� souvisí se vším, 
co d�láme.“ (6T 353) 
   „Celé nebe zachovává sobotu, ale ne lhostejn� a pasivn�. V tento den bychom i my m�li být aktivní a �ilí. 
Máme se p�ece setkat s Bohem a s naším Spasitelem Kristem! M�žeme ho ve ví�e vid�t. On touží požehnat 
a ob�erstvit každého �lov�ka.“ (6T 362) 
   „V sobotu jsou na Boha kladeny dokonce ješt� v�tší nároky než v jiné dny. Boží lid upouští od svých 
každodenních �inností a v�nuje se rozjímání a bohoslužb�. Vysílá k Bohu více proseb než jindy. Žádá od 
Hospodina v�tší pozornost. Prosí jej o zvláštní požehnání. B�h ne�eká, až skon�í sobota, aby mohl splnit 
prosby v��ících. V nebesích �innost nikdy neustává a lidé by také nikdy nem�li p�estat konat dobro. 
   Sobota nemá být dnem neužite�ného zahálení. Zákon zapovídá vykonávat v den Pán� sv�tskou práci. 
�innost, kterou si �lov�k vyd�lává na živobytí, musí v sobotu ustat, stejn� jako ú�ast na sv�tských zábavách 
a práce spojená se ziskem. B�h ukon�il v sobotu své stvo�itelské dílo, odpo�inul a požehnal ji. 
   Stejn� tak i �lov�k by m�l v sobotu zanechat každodenní zam�stnání a v�novat �as zdravému odpo�inku, 
bohoslužb� a dobrým skutk�m. Kristovo uzdravení nemocného bylo v naprostém souladu se zákonem.       
V ni�em sobotu nenarušovalo.“ (DA 207; TV 128.129) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. V mnoha zemích se pé�e o životní prost�edí stala p�edm�tem vášnivých politických debat. Jak bychom 
jako adventisté mohli pe�ovat o p�írodu, aniž bychom se zapojili do �asto protich�dných politických disku-
sí? 
 

2. Služba za�íná v mysli. Jak v sob� m�žeme rozvíjet nadšený postoj služby lidem kolem nás – v rodinách,    
v církvi, v míst�, kde žijeme? Jak nám v tom m�že pomoci sobota? 
 

3. Každá sobota nám p�ipomíná, že B�h je Stvo�itelem všech lidí, a to nám pomáhá vnímat je Božíma o�i-
ma. Jak nám sobota m�že pomoci chápat, že rasové, etnické, socioekonomické a genderové rozdíly jsou 
nepodstatné, když mluvíme o tom, že všichni jsme stvo�eni k Božímu obrazu a jsme objektem jeho lásky? 
 

 
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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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. 
 

�T 2. zá�í – Sobota jako znamení, že pat�íme Bohu 
Ex 31:13.16.17 B21  „13Promluv k syn�m Izraele: Zachovávejte mé soboty, nebo� to je znamení mezi 
mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste v�d�li, že já jsem Hospodin, váš Posv�titel. 
16A� synové Izraele zachovávají sobotu; a� sobotu dodržují jako v��nou smlouvu po všechna svá pokole-
ní. 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.““ 
Ga 3:29  „Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a d�dicové toho, co B�h zaslíbil.“ 
Žd 12:2 �EP  „S pohledem up�eným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do cíle. Místo radosti, která se mu 
nabízela, podstoupil k�íž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu. 
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PO 30. srpna – Sobota jako oslava svobody 
� 6:1-7  „1Co tedy máme �íci? Že máme dále žít v h�íchu, aby se rozhojnila milost? 2Naprosto ne! H�íchu 
jsme p�ece zem�eli – jak bychom v n�m mohli dále žít? 3Nevíte snad, že všichni, kte�í jsme pok�t�ni          
v Krista Ježíše, byli jsme pok�t�ni v jeho smrt? 4Byli jsme tedy k�tem spolu s ním poh�beni ve smrt, aby-
chom – jako Kristus byl vzk�íšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového 
života. 5Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme ú�ast na jeho smrti, jist� budeme mít ú�ast i na jeho 
zmrtvýchvstání. 6Víme p�ece, že starý �lov�k v nás byl spolu s ním uk�ižován, aby t�lo ovládané h�íchem 
bylo zbaveno moci a my už h�íchu neotro�ili. 7Vždy� ten, kdo zem�el, je vysvobozen z moci h�íchu.“ 
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.“ 
Gn 4:7  „Což nep�ijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, h�ích se uvelebí ve dve�ích a bude po tob� 
dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ 
Žd 12:1  „Proto i my, obklopeni takovým zástupem sv�dk�, odho�me všecku p�ít�ž i h�ích, který se nás tak snadno 
p�ichytí, a vytrvejme v b�hu, jak je nám uloženo.“ 
2Pt 2:19  „Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se �lov�ka zmocní, tím je zotro�en.“ 
 

ÚT 31. srpna – Sobota a vztah k druhým 
Ex 19:5.6  „5Nyní tedy, budete-li m� skute�n� poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním 
vlastnictvím jako žádný jiný lid, t�ebaže má je celá zem�. 6Budete mi královstvím kn�ží, pronárodem 
svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele.“ 
Ex 23:12  „Po šest dn� budeš konat svou práci, ale sedmého dne p�estaneš, aby odpo�inul tv�j býk i osel 
a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyn� i host.“ 
1Pt 2:9  „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky 
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla.“ 
Ex 20:10  „Ale 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.“ 
 

ST 1. zá�í – Služba druhým jako oslava Boha 
J 5:7-16  „7Nemocný mu [Ježíši] odpov�d�l: „Pane, nemám nikoho, kdo by m� donesl do rybníka, jakmi-
le se voda rozví�í. Než se tam sám dostanu, jiný m� p�edejde.“ 8Ježíš mu �ekl: „Vsta�, vezmi své lože        
a cho�!“ 9A hned byl ten �lov�k uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 10Židé �ekli 
tomu uzdravenému: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“ 11Odpov�d�l jim: „Ten, který m� uzdravil, mi 
�ekl: Vezmi své lože a cho�!“ 12Zeptali se ho: „Kdo je ten �lov�k, který ti �ekl: Vezmi je a cho�?“ 13Ale 
uzdravený nev�d�l, kdo to je, nebo� Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 14Pozd�ji vyhledal Ježíš 
toho �lov�ka v chrám� a �ekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už neh�eš, aby t� nepotkalo n�co horšího!“ 15Ten �lo-
v�k šel a oznámil Žid�m, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 16A proto Židé za�ali Ježíše pronásledovat, že 
takové v�ci d�lal v sobotu.“ 
Iz 58:2.3  „2Den co den se mne dotazují, cht�jí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a �ád svého 
Boha neopouští; na spravedlivé �ády se m� doptávají, cht�li by mít Boha blízko. 3‚Pro� se postíme, a nevšímáš si toho ? 
Poko�ujeme se, a nebereš to na v�domí.‘ Práv� v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své d�lní-
ky.“ 
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