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� Texty na tento týden - Gn 15:13–21; Žd 3 a 4 
 

� Základní verš 
„Tak má Boží lid pravý sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou.“ (Žd 4:9) 
 

   První dv� kapitoly listu Žid�m popisují Ježíše, který bude uveden na nebeský tr�n jako Vládce a Vysvo-
boditel Božího lidu. Kapitoly 3 a 4 p�edstavují Ježíše jako toho, kdo nám nabízí odpo�inek. Tento postup 
dává smysl, jestliže si uv�domíme, že smlouva s Davidem slibovala, že B�h dá zaslíbenému králi a jeho lidu 
odpo�inek a klid od všech nep�átel (2S 7,10.11). Tento odpo�inek m�žeme prožívat i my nyní, kdy Ježíš 
sedí po Boží pravici. 
   List Žid�m mluví o odpo�inku, který pat�í Bohu, a o sobotním odpo�inku (Žd 4,1–11), kdy B�h v�noval 
sv�j odpo�inek i Adamovi a Ev�. První sobota byla dokonalá, prožitá s tím, kdo tuto dokonalost umožnil. 
B�h i nám slibuje sobotní odpo�inek a správné zachovávání soboty je p�ipomínkou zaslíbení, že B�h tuto 
dokonalost op�t navrátí. 
   Když zachováváme sobotu, uv�domujeme si, že B�h se o nás dokonale postaral. Tím, že sv�t stvo�il,        
a tím, že ho vykoupil na k�íži. Skute�né zachovávání soboty nás odkazuje zp�t ke stvo�ení. Zárove� však 
také nabízí v tomto nedokonalém sv�t� p�edchu� budoucnosti, kterou B�h zaslíbil. 
 

� Osnova lekce: 
   Tato lekce se bude v�novat poselství 3. a 4. kapitoly listu Žid�m, jež na �tená�e aplikuje 
p�edobraznou zkušenost Izraelc�, kte�í p�i své cest� pustinou ned�v��ovali Hospodinu, a tak se 
p�ipravili o zaslíbené „odpo�inutí“. Jejich p�íklad je o to varovn�jší, že nám dnes Ježíš nabízí daleko 
lepší „odpo�inutí“. 
 

• Gn 15:13–21: Boží zaslíbení „odpo�inku“ (ned�le) 
• Žd 3:12–19: Nev�ra, která nás p�ipravuje o „odpo�inutí“ (pond�lí) 
• Žd 4:3–8: Pot�eba rozhodnout se pro dar odpo�inutí už „dnes“ (úterý) 
• Žd 3:11; 4,1.3.5.10: Jedine�nost „Božího odpo�inku“ (st�eda) 
• Žd 4:8–11: „Odpo�inutí“ jako obraz budoucí spásy (�tvrtek) 
 

NE 23. ledna – ZEM� JAKO MÍSTO ODPO�INKU 
Gn 15:13-21  „13Tu Hospodin Abramovi �ekl: „V�z naprosto jist�, že tvoji potomci budou žít jako hosté    

v zemi, která nebude jejich; budou tam otro�it a budou tam poko�ováni po �ty�i sta let. 14Avšak proti 

pronárodu, jemuž budou otro�it, povedu p�i. Potom odejdou s velkým jm�ním. 15Ty vejdeš ke svým otc�m 

v pokoji, budeš poh�ben v ut�šeném stá�í. 16Sem se vrátí teprve �tvrté pokolení, nebo� dosud není dovrše-

na míra Emorejcovy nepravosti.“ 17Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýma-

jící pec a mezi t�mi rozp�lenými kusy prošla ohnivá pochode�. 18V ten den uzav�el Hospodin s Abramem 

smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od �eky Egyptské až k �ece veliké, �ece Eufratu, 19zemi 

Kénijc�, Kenazejc� a Kadmónc�, 20Chetejc�, Perizejc� a Refájc�, 21Emorejc�, Kenaanc�, Girgašejc�     

a Jebúsejc�.““ 
Ex 9:1  „Hospodin �ekl Mojžíšovi: „P�edstup p�ed faraóna a promluv k n�mu: Toto praví Hospodin, B�h Hebrej�: 
Propus� m�j lid, aby mi sloužil!““ 
Ž 105:43-45  „43Vyvedl sv�j lid – a veselili se, svoje vyvolené – a plesali. 44Daroval jim zem� pronárod�, výsledek náma-
hy národ� obdrželi, 45aby dbali na jeho na�ízení a zachovávali jeho zákony. Haleluja.“ 
Ex 5:5  „A farao pokra�oval: „Hle, lidu zem� je te� mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot?““ 
Gn 11:31.32  „31I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abra-
ma, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do zem� kenaanské p�išli do Cháranu a usadili se tam. 32Dn� Terachových 
bylo dv� st� p�t let, když v Cháranu um�el.“ 
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Gn 12:1-4  „1I �ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem�, ze svého rodišt� a z domu svého otce do zem�, kterou ti 
ukážu. 2U�iním t� velkým národem, požehnám t�, velké u�iním tvé jméno. Sta� se požehnáním! 3Požehnám t�m, kdo 
žehnají tob�, prokleji ty, kdo ti zlo�e�í. V tob� dojdou požehnání veškeré �eledi zem�.“ 4A Abram se vydal na cestu, jak 
mu Hospodin p�ikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát p�t let, když odešel z Cháranu.“ 
Ex 19:4  „Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech a p�ivedl vás k sob�.“ 
Dt 12:1-14  „1Toto jsou na�ízení a práva, která budete bedliv� dodržovat v zemi, kterou ti dal do vlastnictví Hospodin, 
B�h tvých otc�, po všechny dny, v nichž budete živi na zemi. 2Úpln� zni�íte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobí-
te, sloužily svým boh�m na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem. 3Jejich oltá�e zbo�íte, jejich 
posvátné sloupy rozt�íštíte, jejich posvátné k�ly spálíte, tesané sochy jejich boh� pokácíte a jejich jméno z toho místa 
vyhladíte. 4Pro Hospodina, svého Boha, nesmíte ud�lat nic takového, 5ale budete vyhledávat místo, které si vyvolí Hospo-
din, váš B�h, ze všech vašich kmen�, aby tam spo�inulo jeho jméno; tam budeš p�icházet. 6Tam budete p�inášet své 
zápalné ob�ti a ob�ti svých hod� i desátky a ob�� pozdvihování svých rukou, záslibné a dobrovolné dary i prvorozené 
kusy ze svého skotu a bravu. 7Budete tam jíst p�ed Hospodinem, svým Bohem, a vy i váš d�m se budete radovat ze všeho, 
k �emu jste p�iložili ruku, v �em ti požehnal Hospodin, tv�j B�h. 8Nebudete už d�lat to, co zde d�láme dnes, co každý sám 
pokládá za správné. 9Dosud jste totiž nevešli do místa odpo�inutí a neujali se d�dictví, které ti dává Hospodin, tv�j B�h. 
10Ale až p�ejdete Jordán a usadíte se v zemi, kterou vám p�id�luje do d�dictví Hospodin, váš B�h, až vám dá odpo�inutí 
ode všech vašich okolních nep�átel, takže budete sídlit bezpe�n�, 11potom na místo, které si vyvolí Hospodin, váš B�h, aby 
tam p�ebývalo jeho jméno, budete p�inášet všechno, co vám p�ikazuji: své zápalné ob�ti a ob�ti svých hod� i desátky       
a ob�� pozdvihování svých rukou i všechno nejlepší ze svých záslibných dar�, které jste Hospodinu p�islíbili. 12Budete se 
radovat p�ed Hospodinem, svým Bohem, vy i vaši synové a vaše dcery, vaši otroci a vaše otrokyn� i lévijec, který žije       
v tvých branách, protože nemá mezi vámi podíl ani d�dictví. 13St�ez se, abys neob�toval své zápalné ob�ti na jakémkoli 
míst�, které by sis vyhlédl. 14Jenom na tom míst�, které si vyvolí Hospodin v jednom z tvých kmen�, budeš ob�tovat své 
zápalné ob�ti, tam budeš vykonávat všechno, co ti p�ikazuji.“ 
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 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 sva-
tý.“ 
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.“ 
 

PO 24. ledna – NEBEZPE�Í NEV�RY 
Žd 3:12-19  „12Dejte si pozor, brat�í, aby n�kdo z vás nem�l srdce zlé a nev�rné, takže by odpadl od živého 

Boha. 13Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ješt� trvá ono „dnes“, aby se nikdo z vás, 

oklamán h�íchem, nezatvrdil. 14Vždy� máme ú�ast na Kristu, jen když své po�áte�ní p�edsevzetí zacho-

váme pevné až do konce. 15Je �e�eno: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!“ 
16Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? 17A na koho 

se B�h hn�val po �ty�icet let? Zdali ne na ty, kdo zh�ešili a jejichž t�la padla na poušti? 18A komu p�ísa-

hal, že nevejdou do jeho odpo�inutí, ne-li t�m, kdo se vzep�eli? 19Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou 

nev�ru.“ 
Nu 13:32  „Pomluvami zhan�li Izraelc�m zemi, kterou prozkoumali: „Zem�, kterou jsme p�i pr�zkumu prošli, je zem�, 
která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spat�ili, jsou muži obrovité postavy.“ 
Nu 14:7-9  „7A domlouvali celé pospolitosti Izraelc�: „Zem�, kterou jsme p�i pr�zkumu procházeli, je zem� p�evelice 
dobrá. 8Jestliže nám Hospodin bude p�át, uvede nás do této zem� a dá nám ji. Je to zem� oplývající mlékem a medem. 
9Necht�jte se p�ece bou�it proti Hospodinu. Nebojte se lidu té zem�. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstou-
pila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!““ 
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Ex 40:36-38  „36Kdykoli se oblak z p�íbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanoviš�. 37Jestliže se oblak nezvedal, 
nevytáhli, dokud se nezvedl. 38Hospodin�v oblak býval ve dne nad p�íbytkem a v noci na n�m planul ohe� p�ed o�ima 
celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.“ 
Neh 9:15-17  „15Dal jsi jim chléb z nebe, když hladov�li, vyvedl jsi jim vodu ze skaliska, když žíznili. A �ekl jsi jim, aby šli 
obsadit zemi, o které jsi s pozvednutím ruky p�isáhl , že jim ji dáš. 16Ale oni, naši otcové, se zpupn� vyvyšovali, byli tvrdo-
šíjní a neposlouchali tvé p�íkazy. 17Odmítli poslouchat a ani si nevzpomn�li na divuplné skutky, které jsi pro n� �inil. Byli 
tvrdošíjní a vzali si vzdorn� do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však B�h ochotný odpoušt�t, milostivý a soucit-
ný, shovívavý a nesmírn� milosrdný, proto jsi je neopustil.“ 
Ž 106:24-26  „24P�ežádoucí zem si zprotivili, nev��ili jeho slovu, 25žehrali v svých stanech, Hospodina neposlechli. 
26Pozvedl k p�ísaze proti nim svou ruku, že je v té poušti nechá padnout.“  
1K 10:5-10  „5A p�ece se v�tšina z nich Bohu nelíbila; vždy� ‚pouš� byla poseta jejich t�ly‘. 6To vše se stalo nám na 
výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 7A také nebu�te modlá�i jako n�kte�í z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, 
aby jedl a pil, a potom povstali k tanc�m.‘ 8Ani se neoddávejme smilstvu jako n�kte�í z nich, a padlo jich za jeden den 
t�iadvacet tisíc. 9A také necht�jme zkoušet Pána, jako to d�lali n�kte�í z nich, a hynuli od hadího uštknutí,10ani nereptejte 
jako n�kte�í z nich, a byli zahubeni Zhoubcem.“ 
Žd 4:2  „I nám se p�ece dostalo zaslíbení jako t�m na poušti. Ale zv�st, kterou slyšeli, jim neprosp�la, když ji vírou 
nep�ijali.“ 
Žd 3:13  „Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ješt� trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán 
h�íchem, nezatvrdil.“ 
Žd 10:24  „M�jme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutk�m.“ 
Žd 12:15  „Dbejte na to, a� nikdo nepromešká Boží milost; a� se nerozbují n�jaký jedovatý ko�en, který by nakazil mno-
hé.“ 
 

ÚT 25. ledna – DNES, POKUD USLYŠÍTE JEHO HLAS 
Žd 4:3-8  „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 všeho svého díla.“ 5Zde 

však �teme: „Do mého odpo�inutí nevejdou.“ 6Trvá-li tedy možnost, aby n�kte�í do odpo�inutí vešli, a ti, 

kterým ta zv�st byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, 7ur�uje B�h jiné „dnes“. V Davidových 

žalmech, tedy po dlouhé dob�, jak už bylo pov�d�no, �íká: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte 

svá srdce!“ 8Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpo�inutí, nemluvil by B�h o jiném, pozd�jším dnu.“ 
Žd 4:1.9  „1St�ezme se, aby o n�kom z vás neplatilo, že v �ase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpo�i-
nutí. … 9Tak má Boží lid pravý sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou.“ 
Žd 4:1 �SP  „Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpo�inutí, bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že n�kdo z vás je 
promeškal.“ 
Ž 95  „1Poj�te, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, 2vstupme p�ed jeho tvá� s dík�vzdáním, 
oslavujme ho hlaholem žalm�! 3Hospodin je velký B�h, je velký Král nad všemi bohy. 4On má v svých rukou hlubiny 
zem�, temena hor pat�í jemu. 5Jeho je mo�e, on sám je u�inil, souš vytvo�ily jeho ruce. 6P�istupte, kla�me se, klekn�me, 
sklo�me kolena p�ed Hospodinem, který nás u�inil. 7On je náš B�h, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyší-
te-li dnes jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce jako p�i sváru v Merib�, jako v den pokušení na poušti v Masse, 9kde m� vaši 
otcové pokoušeli, kde m� cht�li zkoušet, i když vid�li mé �iny. 10Po �ty�icet let mi bylo na obtíž to pokolení. �ekl jsem si: 
Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. 11Proto jsem se v hn�vu zap�isáhl: Nevejdou do mého odpo�inutí!“ 
Dt 5:1-3  „1Mojžíš svolal celý Izrael a �ekl jim: Slyš, Izraeli, na�ízení a práva, která vám dnes vyhlašuji. U�te se jim        
a bedliv� je dodržujte. 2Hospodin, náš B�h, s námi uzav�el na Chorébu smlouvu. 3Tuto smlouvu neuzav�el Hospodin jen   
s našimi otci, ale s námi všemi, kte�í jsme tu dnes naživu.“ 
Dt 4:8  „A má jiný veliký národ na�ízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes p�edkládám?“ 
Dt 6:6  „A tato slova, která ti dnes p�ikazuji, budeš mít v srdci.“ 
Dt 11:1-7  „1Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti sv��il, na jeho na�ízení, práva a p�ikázání po 
všechny dny. 2Znáte dnes p�ece to, co vaši synové nepoznali a nevid�li, totiž napomínání Hospodina, vašeho Boha, jeho 
velikost, jeho pevnou ruku a vztaženou paži, 3jeho znamení a �iny, které vykonal uprost�ed Egypta na faraónovi, králi  
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PÁ 28. ledna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   Je velmi d�ležité, že Pavel v listu Žid�m používá sobotní odpo�inek, a ne ned�li, jako symbol spasení       
z milosti, kterou nám nabízí B�h. Znamená to, že sobota byla stále uznávána a v��ící ji dodržovali. Od 
druhého století po Kristu však nacházíme d�kazy o zm�n�, kterou provedla církev. Zachovávání soboty se 
p�estávalo považovat za symbol spásy a místo toho se považovalo za symbol v�rnosti judaismu a staré 
smlouv�, kterému je t�eba se vyhnout. Dodržování soboty se stalo ekvivalentem „judaizování“. Ignác 
z Antiochie (kolem 110 po Kristu) poznamenal: „Ti, kte�í žili podle starého po�ádku, našli novou nad�ji. Už 
nedodržují sobotu, ale den Pán�, den, kdy byl náš život vzk�íšen s Kristem.“ (Doukhan Jacques B., Israel 
and the Church: Two Voices for the Same God. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002, s. 42) Po-
dobn� Markión na�ídil svým následovník�m, aby se v sobotu postili na znamení odmítnutí Žid� a jejich 
Boha. Victorinus necht�l p�sobit, že „dodržuje sobotu Žid�“ (Viz Israel and the Church, s. 41–45.) To, že 
k�es�anská církev p�estala chápat sobotu jako symbol spasení z milosti, vedlo k tomu, že ji p�estali dodržo-
vat. 
   „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. [...] Sobota poukazuje na dílo stvo�ení jako na 
d�kaz Kristovy vykupitelské moci. P�ipomíná ztracený pokoj ráje a vypráví o obnoveném pokoji, který se    
k lidem vrací skrze Spasitele. Celá p�íroda opakuje jeho pozvání: ‚Poj�te ke mn� všichni, kdo se namáháte 
a jste obtíženi b�emeny, a já vám dám odpo�inout.‘ (Mt 11,28)“ (DA 288.289; TV 181) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jaký je vztah mezi zachováváním soboty a ospravedln�ním z víry? 
 

2. Jaký je rozdíl mezi skute�ným zachováváním soboty a zákonickým zachováváním soboty? Jak m�žeme 
tento rozdíl nejen chápat, ale také zažít p�i osobním zachovávání soboty? 
 

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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Žd 10:12-14  „12Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13a hledí vst�íc tomu, ‚až mu 
budou nep�átelé dáni za podnož jeho tr�nu‘. 14Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje.“ 
1Kr 5:1-5  „1Šalomoun vládl nad všemi královstvími od �eky Eufratu až k zemi pelištejské a až k hranicím Egypta; odtud 
p�inášeli Šalomounovi dary a sloužili mu po všechny dny jeho života. 2Na jeden den se u Šalomounova dvora spot�ebova-
lo t�icet kór� bílé mouky a šedesát kór� mouky je�né, 3deset kus� krmného hov�zího dobytka a dvacet kus� dobytka         
z pastvy, sto kus� ovcí a koz, krom� jelen�, gazel, antilop a vykrmené dr�beže. 4Panoval nad celým územím na západ od 
�eky od Tifsachu až ke Gáze, nad všemi králi za �ekou, a m�l pokoj ode všech soused�. 5A Juda i Izrael bydleli v bezpe�í 
po všechny dny Šalomounovy, každý pod svou vinnou révou a pod svým fíkovníkem, od Danu až po Beer-šebu.“ 
Ex 15:18-21  „18Hospodin kraluje nav�ky a navždy.“ 19Když totiž faraónovi kon� s jeho vozy a jízdou vešli do mo�e, 
Hospodin na n� obrátil mo�ské vody. Ale Izraelci šli po suchu prost�edkem mo�e. 20Tu vzala prorokyn� Mirjam, sestra 
Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v tane�ním reji. 21A Mirjam st�ídav� s muži prozp�vovala: 
„Zpívejte Hospodinu, nebo� se slavn� vyvýšil, smetl do mo�e kon� i s jezdcem.““ 
Dt 11:24  „Každé místo, na n�ž vaše noha šlápne, bude vaše: od poušt� po Libanón, od �eky, �eky Eufratu, až k Zadnímu 
mo�i, to vše bude vaše území.“ 
2S 8:1-14  „1Potom David porazil Pelištejce a podrobil si je. Zbavil Pelištejce vlády nad mate�ským m�stem Gatem . 
2Porazil i Moábce a p�em��il je provazcem; rozkázal jim ulehnout na zem, dva provazce jich odm��il k usmrcení, jeden 
celý k zachování p�i život�. Tak se Moábci stali Davidovými otroky a odvád�li dávky. 3David porazil také Hadad-ezera, 
syna Rechóbova, krále Sóby, když táhl, aby se zmocnil �eky Eufratu . 4David zajal jeho sedm set jezdc� a dvacet tisíc 
p�šák�. David ochromil kon� celé vozby a ponechal kon� jen ke stu voz�m. 5Hadad-ezerovi, králi Sóby, p�išli na pomoc 
Aramejci z Damašku. David pobil z Aramejc� dvaadvacet tisíc muž�. 6Pak David umístil do damašského Aramu výsostná 
znamení. Tak se i Aramejci stali Davidovými otroky a odvád�li dávky. Hospodin Davida zachra�oval, a� šel kamkoli. 
7David také pobral zlaté štíty, které m�li Hadad-ezerovi služebníci, a p�inesl je do Jeruzaléma. 8Z Betachu a z Berótaje, 
Hadad-ezerových m�st, pobral král David velké množství m�di. 9Když Toí, král Chamátu, uslyšel, že David porazil celé 
Hadad-ezerovo vojsko, 10poslal Toí svého syna Jórama ke králi Davidovi, aby mu pop�ál pokoje a dobro�e�il mu za jeho 
boj a vít�zství nad Hadad-ezerem, že jej porazil. Hadad-ezer vedl totiž s Toím války. Jóram s sebou p�inesl st�íbrné, zlaté 
a m�d�né p�edm�ty. 11I ty král David zasv�til Hospodinu; zasv�til je spolu se st�íbrem a zlatem ode všech podman�ných 
pronárod�, 12od Aramejc�, Moábc�, Amónovc�, Pelištejc�, Amáleka, i z ko�isti od Hadad-ezera, syna Rechóbova, krále 
Sóby. 13Tak si David získal jméno, když se vracel po svém vít�zství nad osmnácti tisíci Aramejc� v Solném údolí.            
14I v Edómu umístil výsostná znamení, umístil výsostná znamení po celém Edómu. Všichni Edómci se stali Davidovými 
otroky. Hospodin Davida zachra�oval, a� šel kamkoli. 
 

�T 27. ledna – P�EDZV�ST NOVÉHO STVO�ENÍ 
Žd 4:8-11  „8Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpo�inutí, nemluvil by B�h o jiném, pozd�jším dnu. 9Tak 

má Boží lid pravý sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou. 10Nebo� kdo vejde do Božího odpo�inutí, odpo�i-

ne od svého díla, tak jako B�h odpo�inul od svého. 11A tak usilujme, abychom vešli do toho odpo�inutí    

a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.“ 
Žd 4:8-11  „8Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpo�inutí, nemluvil by B�h o jiném, pozd�jším dnu. 9Tak má Boží lid pravý 
sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou. 10Nebo� kdo vejde do Božího odpo�inutí, odpo�ine od svého díla, tak jako B�h 
odpo�inul od svého. 11A tak usilujme, abychom vešli do toho odpo�inutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na pouš-
ti.“ 
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egyptském, a celé jeho zemi, 4všechno , co u�inil egyptskému vojsku, jeho koním a voz�m, jak je zaplavil vodou Rákoso-
vého mo�e, když vás pronásledovali, ano, Hospodin je vyhubil – tak tomu je dodnes; 5a co s vámi u�inil na poušti, než jste 
p�išli až na toto místo, 6a jak naložil s Dátanem a Abíramem, syny Rúbenovce Elíaba, jak zem� rozev�ela sv�j ch�tán       
a pohltila je uprost�ed celého Izraele i s jejich rodinami a stany i se všemi jejich p�ívrženci. 7Na vlastní o�i jste p�ece 
spat�ili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal.“ 
Joz 24:15  „Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstv�m, kterým 
sloužili vaši otcové, když byli za �ekou Eufratem , nebo božstv�m Emorejc�, v jejichž zemi sídlíte. Já a m�j d�m budeme 
sloužit Hospodinu.“ 
2K 6:2  „Vždy� je psáno: ‚V �as p�íhodný jsem t� vyslyšel, v den spásy jsem ti p�isp�l na pomoc.‘ Hle, nyní je �as p�íhod-
ný, nyní je den spásy!“ 
Žd 3:7.15  „7Proto, jak �íká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, … 15Je �e�eno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 
nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘“ 
Žd 2:14-16  „14Protože d�ti spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí 
vládne, totiž �ábla, 15a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p�ed smrtí drženi po celý život v otroctví. 16Neujímá se 
p�ece and�l�, ale ‚ujímá se potomk� Abrahamových‘.“ 
Žd 4:14-16  „14Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme. 15Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu. 16P�istupme tedy sm�le k tr�nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli 
milost a pomoc v pravý �as.“ 
 

ST 26. ledna – VSTUP DO BOŽÍHO ODPO�INKU 
Žd 3:11  „Ve svém hn�vu jsem p�ísahal: „Nevejdou do mého odpo�inutí!““ 

Žd 4:1.3.5.9-11.16  „1St�ezme se, aby o n�kom z vás neplatilo, že v �ase, dokud zaslíbení trvá, promeškal 

vstup do Božího odpo�inutí. 
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. 
5Zde však �teme: „Do mého odpo�inutí nevejdou.“ 
9Tak má Boží lid pravý sobotní odpo�inek teprve p�ed sebou. 10Nebo� kdo vejde do Božího odpo�inutí, 

odpo�ine od svého díla, tak jako B�h odpo�inul od svého. 11A tak usilujme, abychom vešli do toho odpo-

�inutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. 
16P�istupme tedy sm�le k tr�nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý 

�as.“ 
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 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 sva-
tý.“ 
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.“ 
Ex 31:18  „Když p�estal k Mojžíšovi na ho�e Sínaji mluvit, dal mu dv� desky sv�dectví; byly to kamenné desky psané 
Božím prstem.“ 
J 19:30  „Když Ježíš okusil octa, �ekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.“ 
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.“ 
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