
 
 
 

 
                                    

�  1  2 

  JERRY  
 

Sobota – praktická škola Boží lásky 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2020 - verše         

Sobota – praktická škola Boží lásky Týden od 13.12. do 19.12. 

� 

 1  2 

 

� Texty na tento týden – Gn 1 a 2; Ex 16:14–30; Iz 58:1–14; Mt 12:1–13; L 13:10–17 
 

� Základní verš 
„A �ekl jim: ‚Sobota je u�in�na pro �lov�ka, a ne �lov�k pro sobotu. Proto je Syn �lov�ka pánem i nad 
sobotou.‘“ (Mk 2:27.28) 
 

   Jako adventisté sedmého dne jsme mezi lidmi pravd�podobn� nejvíce známi práv� tím, že sedmému dnu 
týdne – sobot� – p�ikládáme zvláštní význam. Nejsme prvními ani jedinými k�es�any, kte�í sobotu chápou 
podobn�. Církev adventist� sedmého dne je však nejv�tší k�es�anskou církví, která zachovává jako sedmý 
den sobotu. 
   Sobota však není p�edevším doktrínou, v�rou�ným bodem, ale zkušeností, zážitkem. Proto, aby �lov�k 
odhalil skute�ný potenciál soboty, pot�ebuje ji prožívat. V tom nádhern� vidíme vzájemnou propojenost 
mezi v�roukou a praxí. Pln�jší pochopení toho, co sobota znamená, obohatí náš zážitek z jejího zachovává-
ní. Analogicky platí, že správné zachovávání soboty nám pomáhá pln�ji pochopit její smysl. 
   Tím, že nás B�h vyzývá, abychom na 24 hodin odložili svou práci (i když není hotová), chce nás u�it, že 
nejd�ležit�jší v život� není to, co d�láme my, ale to, že on se s námi setkává a p�ichází k nám se svým po-
žehnáním. Zachováváním soboty tedy vyznávám, že m� nespasí to, co d�lám já, ale to, co d�lá B�h. Spasení 
není výsledkem mých skutk�, mého snažení, ale p�ijetí toho, co B�h vykonal. 
   Sobota je tak velmi praktickou a konkrétní Boží školou, ve které m�žeme více poznávat a chápat našeho 
Stvo�itele a Spasitele, stejn� jaké lépe porozum�t sami sob� a druhým lidem. 
 

� Týden ve zkratce: 
- �as užasnout 
- �as nových zkušeností 
- �as poznávání priorit 
- �as hledání vyváženého postoje 
- �as pro spole�enství 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 13. prosince – �as užasnout 
Gn 2:1-3  „1Tak byla dokon�ena nebesa i zem� se všemi svými zástupy. 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.“ 
Gn 1. kapitola  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. 2Zem� byla pustá a prázdná a nad propastnou t�ní byla tma. Ale 
nad vodami vznášel se duch Boží. 3I �ekl B�h: „Bu� sv�tlo!“ A bylo sv�tlo. 4Vid�l, že sv�tlo je dobré, a odd�lil sv�tlo od 
tmy. 5Sv�tlo nazval B�h dnem a tmu nazval nocí. Byl ve�er a bylo jitro, den první. 6I �ekl B�h: „Bu� klenba uprost�ed vod 
a odd�luj vody od vod!“ 7U�inil klenbu a odd�lil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval 
B�h nebem. Byl ve�er a bylo jitro, den druhý. 9I �ekl B�h: „Nahroma�te se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se 
souš!“ A stalo se tak. 10Souš nazval B�h zemí a nahromad�né vody nazval mo�i. Vid�l, že to je dobré. 11B�h také �ekl: 
„Zazelenej se zem� zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi 
ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 12Zem� vydala zele�: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny,           
a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. B�h vid�l, že to je dobré. 13Byl ve�er a bylo jitro, den t�etí.       
14I �ekl B�h: „Bu�te sv�tla na nebeské klenb�, aby odd�lovala den od noci! Budou na znamení �as�, dn� a let. 15Ta sv�tla 
a� jsou na nebeské klenb�, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 16U�inil tedy B�h dv� veliká sv�tla: v�tší sv�tlo, aby 
vládlo ve dne, a menší sv�tlo, aby vládlo v noci; u�inil i hv�zdy. 17B�h je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 
18aby vládla ve dne a v noci a odd�lovala sv�tlo od tmy. Vid�l, že to je dobré. 19Byl ve�er a bylo jitro, den �tvrtý. 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�ídle-
ných létavc�. Vid�l, že to je dobré. 
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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. 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 všelija-
kých 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.“ 
Gn 2. kapitola  „1Tak byla dokon�ena nebesa i zem� se všemi svými zástupy. 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. 4Toto je rodopis nebe a zem�, jak byly stvo�eny. V den, kdy Hospodin B�h u�inil zemi           
a nebe, 5nebylo na zemi ješt� žádné polní k�ovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, nebo� Hospodin B�h nezavlažoval 
zemi dešt�m, a nebylo �lov�ka, který by zemi obd�lával. 6Jen záplava vystupovala ze zem� a napájela celý zemský povrch. 
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.       
8A Hospodin B�h vysadil zahradu v Edenu na východ� a postavil tam �lov�ka, kterého vytvo�il. 9Hospodin B�h dal vyr�st 
ze zem� všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprost�ed zahrady pak stromu života a stromu 
poznání dobrého a zlého. 10Z Edenu vychází �eka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozd�luje ve �ty�i hlavní toky. 
11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, 12a zlato té zem� je skv�lé; je tam také vonná 
prysky�ice a kámen karneol. 13Jméno druhé �eky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. 14Jméno t�etí �eky je Chidekel; ta 
te�e východn� od Asýrie. �tvrtá �eka je Eufrat. 15Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával     
a st�ežil. 16A Hospodin B�h �lov�ku p�ikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu poznání dobrého a zlého 
však nejez. V den, kdy bys z n�ho pojedl, propadneš smrti.“ 18I �ekl Hospodin B�h: „Není dobré, aby �lov�k byl sám. 
U�iním mu pomoc jemu rovnou.“ 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. 20�lov�k tedy 
pojmenoval všechna zví�ata a nebeské ptactvo i všechnu polní zv��. Ale pro �lov�ka se nenašla pomoc jemu rovná.          
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. 25Oba dva byli nazí, �lov�k i jeho žena, ale nestyd�li se.“ 
 

PO 14. prosince – �as nových zkušeností 
Ex 16:19-30  „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 nena-
jdete 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.“ 
Ex 16:14-18.31-35  „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. 
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16Hospodin p�ikázal toto: Nasbírejte si ho každý, kolik pot�ebujete 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 nedostatek. Nasbírali tolik, kolik každý k jídlu pot�eboval. 
31D�m izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový kolá�. 32Mojžíš 
�ekl: „Hospodin p�ikázal toto: Napl� tím ómer, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení, aby vid�la chléb, 
kterým jsem vás na poušti živil, když jsem vás vyvedl z egyptské zem�.“ 33Áronovi Mojžíš �ekl: „Vezmi jeden džbán, nasyp 
do n�ho plný ómer many a ulož to p�ed Hospodinem, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení.“ 34Áron to tedy 
uložil p�ed schránou sv�dectví, aby to bylo opatrováno, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal. 35Izraelci jedli manu po �ty�icet 
let, dokud nep�išli do zem�, v níž se m�li usadit; jedli manu, dokud nep�išli na pokraj kenaanské zem�.“ 
 

ÚT 15. prosince – �as poznávání priorit 
Iz 58:11-14  „11Hospodin t� povede neustále, bude t� sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým 
kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní z�ídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12Co bylo od v�k�   
v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, op�t postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou t� tím, jenž 
zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídl�m. 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.“ 
Iz 58:1-10  „1Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvu� sv�j hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nev�rnost, domu 
Jákobovu jeho h�íchy. 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�lníky. 4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévoln� ude�it p�stí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas 
na výšin�. 5Což to je p�st, který si p�eji? Den, kdy se �lov�k poko�uje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a pope-
lem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v n�mž má Hospodin zalíbení? 6Zdalipak p�st, který já si p�eji, není 
toto: Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�meným volnost, každé jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv�j chléb 
hladovému, p�ijímat do domu utišt�né, ty, kdo jsou bez p�íst�eší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt nete�ný k vlastní 
krvi? 8Tehdy vyrazí jak jit�enka tvé sv�tlo a rychle se zhojí tvá rána . P�ed tebou p�jde tvá spravedlnost, za tebou se bude 
ubírat Hospodinova sláva. 9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vyk�ikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze 
svého st�edu jho, hrozící prst a ni�emná slova, 10budeš-li št�drý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnot� 
sv�tlo a tv�j soumrak bude jak poledne.““ 
Jr 17:19-27  „19Toto mi praví Hospodin: „Jdi a postav se v brán� syn� mého lidu, jíž vcházejí a vycházejí judští králové, 
a ve všech jeruzalémských branách. 20	ekni jim: Judští králové, celé Judsko a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kte�í vchází-
te t�mito branami, slyšte slovo Hospodinovo: 21Toto praví Hospodin: Bedliv� dbejte, abyste nenosili b�emena v den 
odpo�inku a nep�inášeli je do jeruzalémských bran. 22Nevynášejte b�emena ze svých dom� v den odpo�inku a nevykoná-
vejte žádnou práci, ale a� je vám den odpo�inku svatý, jak jsem p�ikázal vašim otc�m. 23Ale neposlechli a ucho nenakloni-
li, nýbrž z�stali tvrdošíjní, neslyšeli a nep�ijali napomenutí. 24Budete-li m� opravdu poslouchat, je výrok Hospodin�v,      
a v den odpo�inku nebudete p�inášet b�emena do bran tohoto m�sta, ale bude vám den odpo�inku svatý a nebudete v n�m 
konat žádnou práci, 25budou vcházet branami tohoto m�sta králové a velmožové, kte�í dosednou na David�v tr�n, budou 
jezdit na voze a na koních, oni i jejich velmožové, muži judští a obyvatelé Jeruzaléma, a toto m�sto bude trvat nav�ky.   
26Z judských m�st a z okolí Jeruzaléma, ze zem� Benjamínovy, z P�ímo�ské nížiny, z poho�í, z Negebu p�ijdou a p�inesou 
do Hospodinova domu ob�� zápalnou, ob�tní hod i ob�� p�ídavnou a kadidlo, p�inesou i ob�� d�kovnou. 27Nebudete-li m� 
poslouchat a den odpo�inku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpo�inku nosit b�emena a vcházet s nimi do jeruza-
lémských bran, zanítím v jeho branách ohe� a ten poz�e jeruzalémské paláce a neuhasne.““ 
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35A pak na jiném míst� �íká: ‚Nedopustíš, aby se tv�j Svatý rozpadl v prach.‘ 36David sloužil Bohu za svého života, potom 
podle jeho v�le zem�el, byl uložen k svým p�edk�m a rozpadl se v prach. 37Ten však, kterého B�h vzk�ísil, se neobrátil      
v prach. 38Budiž vám tedy známo, brat�í, že skrze n�ho se vám zv�stuje odpušt�ní všech h�ích�, a to i t�ch, jichž vás 
nemohl zprostit Mojžíš�v zákon. 39Ale v n�m je ospravedln�n každý, kdo v��í. 40St�ezte se proto, aby vás nepostihlo, o �em 
se mluví v Prorocích: 41‚Vy, kte�í mnou pohrdáte, otev�ete o�i, zd�ste se a dejte se na út�k, protože já u�iním ve vašich 
dnech n�co, �emu nikdy neuv��íte, když vám to bude n�kdo vypravovat.‘“ 42Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagó-
gy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili p�íští sobotu. 43Shromážd�ní se rozcházelo a mnoho žid�      
i obrácených pohan�, kte�í ctili jediného Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše; ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, 
aby se drželi Boží milosti. 44P�íští sobotu p�išlo skoro celé m�sto slyšet Boží slovo. 45Když židé vid�li tolik lidí, naplnila je 
závist a za�ali Pavlovým slov�m odporovat a rouhat se.“ 
Sk 17:1-5  „1Dali se cestou, která vede p�es m�sta Amfipolis a Apollonii a p�išli do Tesaloniky, kde m�li Židé synagógu. 
2Pavel jako obvykle p�išel do jejich shromážd�ní a po t�i soboty k nim mluvil, 3vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš 
musel trp�t a vstát z mrtvých. „A ten Mesiáš,“ �ekl Pavel, „je Ježíš, kterého já vám zv�stuji.“ 4N�kte�í z nich se tím dali 
p�esv�d�it a p�ipojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho 	ek�, kte�í už ctili jediného Boha, a nemálo žen z vý-
znamných rodin. 5To však naplnilo Židy hn�vem a závistí. S pomocí n�kolika ni�emných lidí z ulice vyvolali srocení davu 
a tak pobou�ili celé m�sto. Pak napadli Jáson�v d�m a cht�li Pavla a Silase postavit p�ed shromážd�ní.“ 
Sk 18:4  „Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.“ 
 

PÁ 18. prosince – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 29. kapitolu „Sobota“ z knihy Ellen G. Whiteové Touha v�k� (DA 281–289; TV 176–181). 
   Žádné jiné ustanovení, které bylo Žid�m sv��eno, je neodlišovalo od ostatních národ� tolik jako sv�cení 
soboty. B�h si p�ál, aby zachovávání soboty bylo znamením toho, že jsou jeho lidem, že se odvrátili od 
modloslužby a jsou spojeni s ním. Pokud však lidé cht�jí zachovávat svatou sobotu, musí být sami svatí. 
Prost�ednictvím víry musí mít ú�ast na Kristov� spravedlnosti. Když B�h Izraelc�m p�ikázal: ‚Pamatuj na 
den odpo�inku, že ti má být svatý‘, �ekl jim také: ‚Bu�te mými muži svatými‘.“ (Ex 20,8; Ex 22, 30) Jen 
tak mohla sobota ozna�ovat Izrael jako lid, který slouží pravému Bohu.“ (DA 283; TV 177) 
   Sobota je tedy znamením Kristovy posv�cující moci. Je ur�ena každému, koho Kristus posv�cuje. Pat�í 
všem, kdo se skrze n�ho stávají sou�ástí Božího Izraele.“ (DA 288.289; TV 181) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Adventisté sedmého dne �asto uvažují o tom, co v sobotu není vhodné d�lat. Vypracujte seznam pozitiv-
ních otázek, které by nám pomohly zam��it se na ideály, o kterých jsme hovo�ili v této lekci a které zd�raz-
�ují sobotu jako p�íležitost poznávat Boha. Nap�íklad: „Co z mých sobotních aktivit mi pomáhá lépe pozná-
vat, jaký je B�h?“ 
 

2. Zamyslete se nad uvedenými citáty Ellen G. Whiteové. Nazna�ují, že to, co charakterizuje spole�enství 
lidí zachovávajících sobotu, není formální dodržování soboty. Jací by m�li být ti, kte�í jsou „ú�astníky 
Kristovy spravedlnosti“ a stali se „svatými“? Co to má spole�ného se sobotou? 
 

3. Jak lze obohatit vaše prožívání soboty? Identifikujte t�i cíle, které budou zam��eny na to, co byste se        
v p�íštích dvanácti m�sících rádi nau�ili díky zachovávání soboty. 
 

 
� 
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Sobota – praktická škola Boží lásky 
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ST 16. prosince – �as hledání vyváženého postoje 
L 13:10-17  „10V sobotu u�il v jedné synagóze. 11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: 
byla úpln� sehnutá a nemohla se v�bec nap�ímit. 12Když ji Ježíš spat�il, zavolal ji a �ekl: „Ženo, jsi zproš-
t�na své nemoci“ a vložil na ni ruce; 13ona se ihned vzp�ímila a velebila Boha. 14Avšak p�edstavený sy-
nagógy, pobou�en tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, �ekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat; v t�ch 
tedy p�icházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní.“ 15Na to Pán odpov�d�l: „Pokrytci! Neodva-
zuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? 16A tato žena, dcera Abrahamova, 
kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, nem�la být vysvobozena z t�chto pout v den sobotní?“ 
17T�mito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými �iny, 
které Ježíš konal.“ 
Mt 5:17.18  „17Nedomnívejte se, že jsem p�išel zrušit Zákon nebo Proroky; nep�išel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 18Amen, 
pravím vám: Dokud nepomine nebe a zem�, nepomine jediné písmenko ani jediná �árka ze Zákona, dokud se všechno 
nestane.“ 
Mt 12:1-13  „1V ten �as šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho u�edníci dostali hlad a za�ali mnout zrní z klas� a jíst. 2Když to 
vid�li farizeové, �ekli mu: „Hle, tvoji u�edníci d�lají, co se nesmí d�lat v sobotu!“ 3On však jim �ekl: „Ne�etli jste, co 
ud�lal David, když m�l hlad, on i ti, kdo byli s ním? 4Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, a�koli to nebylo 
dovoleno jemu ani t�m, kdo ho provázeli, nýbrž jen kn�žím? 5A ne�etli jste v Zákon�, že kn�ží službou v chrám� porušují 
sobotu, a p�esto jsou bez viny? 6Pravím vám, že zde je víc než chrám. 7Kdybyste v�d�li, co znamená ‚milosrdenství chci,   
a ne ob��‘, neodsuzovali byste nevinné. 8Vždy� Syn �lov�ka je pánem nad sobotou.“ 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.“ 
Mk 2:27.28  „27A �ekl jim: „Sobota je u�in�na pro �lov�ka, a ne �lov�k pro sobotu. 28Proto je Syn �lov�ka pánem i nad 
sobotou.““ 
 

�T 17. prosince – �as pro spole�enství 
Sk 16:13.14  „13V sobotu jsme vyšli za bránu k �ece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; 
posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. 14Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, 
obchodnice s purpurem z m�sta Thyatir, která v��ila v jediného Boha. Pán jí otev�el srdce, aby p�ijala, co 
Pavel zv�stoval.“ 
Sk 13:14-45  „14P�es Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se. 15Po �tení 
ze Zákona a Prorok� vybídli je p�edstavení synagógy: „Brat�í, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu.“ 16Tu povstal 
Pavel, pokynul rukou a �ekl: „Muži izraelští a s nimi vy, kte�í ctíte jediného Boha, slyšte mne! 17B�h tohoto izraelského 
lidu si vyvolil naše praotce, u�inil z nich za jejich pobytu v Egypt� silný národ a vyvedl je odtud svou velkou mocí. 
18Celých �ty�icet let trp�liv� snášel jejich chování na poušti, 19a když vyhladil sedm národ� v kanaánské zemi, dal ji v úd�l 
svému lidu. 20To trvalo asi �ty�i sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuela. 21Pak cht�li krále, a B�h 
jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl �ty�icet let. 22Ale zbavil ho moci a povolal jim za 
krále Davida, o n�mž vydal sv�dectví: ‚V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem m�l na mysli. On splní 
vše, co chci.‘ 23A z Davidova potomstva dal B�h Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. 24P�ed jeho vystoupením kázal 
Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých h�ích� a dali se pok�tít. 25Když Jan kon�il své poslání, �ekl: ‚Já 
nejsem ten, za koho m� pokládáte. Za mnou p�ichází n�kdo, jemuž nejsem hoden rozvázat �emínek na jeho nohou.‘ 
26Brat�í z rodu Abrahamova i vy, kte�í s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. 27Ale obyvatelé 
Jeruzaléma a jejich v�dcové Spasitele nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova prorok�, která se �tou každou sobotu. 
28A�koli na n�m nenalezli žádný d�vod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal popravit. 29Když ud�lali všechno 
p�esn� tak, jak to bylo o n�m v Písmu napsáno, s�ali jej z k�íže a položili do hrobu. 30Ale B�h ho vzk�ísil z mrtvých 31a on 
se po mnoho dní zjevoval t�m, kte�í s ním p�išli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho sv�dky p�ed lidem. 32My vám 
p�inášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotc�m, 33splnil B�h nám, jejich d�tem, a vzk�ísil Ježíše; vždy� je        
o n�m psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi m�j Syn, já jsem t� dnes zplodil.‘ 34To, že jej vzk�ísí z mrtvých, takže se už nepro-
m�ní v prach, slíbil t�mito slovy: ‚V�rn� vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi.‘ 
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