Studium Po přečtení každého biblického textu vyplňte mezery.
1. Učinil Bůh sobotní odpočinek pouze pro Izraelity?
Marek 2:27 Potom dodal: „ Sobota byla _______________ pro ____________________________,
ne člověk pro sobotu.

Odpočinek od naší Práce
Exodus

4:29-5:19

N

ež Mojžíš přistoupil k egyptskému králi, aby žádal svobodu pro izraelské

děti, setkal se se svým bratrem Áronem a s utlačovanými vůdci Izraele. Během
tohoto setkání Mojžíš a Áron povzbudili lid, aby se zasvětili Pánu, a řekli jim, že
Bůh se je chystá osvobodit z otroctví svoji mocnou rukou.
Izraelité sedm dní v týdnu pracovali, aby zvládli tak velké množství práce pro
Egypťany. Po tomto setkání s Mojžíšem se zjevně rozhodli začít znovu každý
sedmý den odpočívat. Proto později rozzuřený faraón řekl Mojžíšovi a Áronovi:
"Vy je chcete zdržovat od roboty." Exodus 5: 5. (Hebrejské slovo pro „odpočinek“,
které se používá v originále, je „šabat.“ To znamená „necháte je, aby dodržovali
sobotu?“)
Rozzlobený farao věděl, že musí udělat něco drastického, aby udržel tento národ
otroků pod svou kontrolou, a tak se rozhodl je zavalit prací a vytlačit z jejich
myšlenek uctívání Boha. Řekl: „Nedávejte jim už k výrobě cihel slámu jako dosud.
Ať si jí nasbírají sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli
dosud. Nic jim neslevujte,“ Exodus 5: 7, 8,
Stejně jako za Mojžíšových dnů se Bůh chystá udělat pro svůj lid velké věci. Brzy
bude vysvobozen z otroctví hříchu a vyveden do nebeského Kanaánu. A Bůh se
nyní znovu pokouší obrátit mysl svého lidu k důležitosti sobotního odpočinku.

POZNÁMKA: Když Ježíš říká, že sobota byla stvořena pro člověka, znamená slovo

„člověk“ celé „lidstvo“ - pro všechny lidi, po celou dobu, na každém místě.“

2. Kdy Bůh ustanovil Sobotu?
Genesis 2:1,3 Tak bylo _______________ nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. …
Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh ____________od všeho díla, jež
vykonal, když tvořil.

POZNÁMKA: sobota byla určena na konci týdne stvoření.

3. Který den v týdnu je sobota?
Genesis 2:2,3 ___________________ dne Bůh dokončil dílo na němž _______________....
Bůh
____________________
den
požehnal
a
posvětil
jej.

...

POZNÁMKA: Ve 2. kapitole knihy Genesis nám Bůh třikrát říká, že učinil sobotu
sedmého dne týdne stvoření. Také ji „posvětil“, což znamená „odložil pro svaté
využití“. Bůh vytvořil sobotu jako 24 - hodinový časový úsek, protože čas je to, co
je zapotřebí k tomu, aby se vytvořil skutečný milostný vztah s Ježíšem. Ďábel nás
chce, stejně jako egyptský faraon zaměstnat natolik, že nebudeme mít čas myslet
na Boha. Když Bůh věděl, jak moc budou lidé na konci času zaneprázdněni,
vyhradil si 24 zvláštních hodin týdně na svůj lid. Dohodl si s námi každý týden
schůzku. Nezapomeňme se s ním setkat!

4. Jak Bůh prokázal důležitost Jeho svaté soboty?
Exodus 20:8-11 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl ______________. … Proto Hospodin
_________________ sobotní den a posvětil jej.
POZNÁMKA: Exodus 20: 8–11 je čtvrté přikázání Božího zákona. Tím, že učinil Sabat

jedním ze svých deseti přikázání, prokázal jeho nesmírnou důležitost. Ve verši 10 se
tomu říká „Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.“ Teprve čtvrté
přikázání začíná slovem „pamatuj“, což naznačuje, že Bůh věděl, že lidé zapomenou.
Porušení zákona – Deseti přikázání, je hřích (1. Janova 3: 4 –český ekumenický
překlad). Ježíš však zemřel, aby zachránil svůj lid od jejich hříchů nebo porušení
zákona (Matouš 1:21).

5. O kterých dvou drahocenných věcech Bůh říká, že sobota je
znamením?
Exodus 31:17 Je [sobota] to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele: V šesti dnech
Hospodin _______________ nebe a zemi ...
Ezechiel 20:12 Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby
věděli, že já jsem Hospodin, jejich ___________________.
POZNÁMKA: Bůh říká, že sobota je znamením Jeho moci jako Stvořitele a Vykupitele.
Ve Zjevení 14: 6–14 Bůh dává tři důležitá poselství, která mají být ohlašována
„obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu“. Verš 6. První poselství se
nachází ve verši 7: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu;
poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Tato výzva k
návratu k pravému uctívání vychází přímo ze čtvrtého přikázání: „V šesti dnech učinil
Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul.“ Exodus
20:11.

6. Který den Ježíš zachovával jako svatý?
Lukáš 4:16 Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle
___________ v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.

___________.

POZNÁMKA: Ježíš je naším příkladem (1. Petra 2:21) ve všem, včetně zachovávání
soboty, což bylo Jeho zvykem. „Zvyk“ je pravidelný návyk. Křesťané mají žít tak, jak žil
Ježíš (1. Janova 2: 6).

7. Jaký byl Pavlův zvyk ohledně soboty?
Skutky 17:2 Pavel tam podle svého _______________ a po tři soboty k nim promlouval
z Písem.
Skutky 18:4 A každou _______________ hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky.
POZNÁMKA: Pavlovým zvykem bylo také dodržovat sobotu, sedmý den.

8. Setkávali se v sobotu také apoštolové s pohany?
Skutky 13:42 Když pak odcházeli ze synagogy, _________________je prosili, aby jim o těch
věcech vyprávěli příští _________________.
POZNÁMKA: Při jiné příležitosti se učedníci v sobotu setkali se skupinou pohanských
žen u řeky, protože město nemělo synagogu (Skutky 16:13).

9. Měl Ježíš v úmyslu, aby jeho lid dodržoval sobotu poté, co zemřel za
jejich hříchy?
Matouš 24:20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v _________________ den.
POZNÁMKA: Ježíš zde předpovídal pád Jeruzaléma, o kterém věděl, že se uskuteční v
roce 70 n. L. (Asi o 40 let později). Vyzýval je modlit se, aby nemuseli utíkat v sobotu.
Je jasné, že Ježíš očekával, že jeho lid bude zachovávat sobotu také dlouho po jeho
smrti.

10. Učí Bible, že Boží lidé posledního času by také zachovávali sobotu
sedmého dne jako svatou?
Zjevení 12:17 Tehdy se drak [ďábel] na ženu rozhněval [církev], a odešel svést boj s
ostatními z jejího semene [děti], kteří zachovávají Boží _______________a drží se Ježíšova
svědectví
Zjevení 14:12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích _______________ a
Ježíšovy víry
Zjevení 22:14 Blaze těm, kteří _______________ svá roucha, aby měli přístup ke stromu
života a mohli _______________ branami do města.
POZNÁMKA: Výše uvedené pasáže zjevně odkazují na Boží církev posledních časů a
každá část jasně říká, že Boží církev na konci času dodržuje Jeho přikázání, která
samozřejmě zahrnují čtvrté přikázání, sobotu.

11. Budou všichni zachránění zachovávat v nebi sobotu?

14. Kdy začíná a končí sobota?

Izaiáš 66:22,23 Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou,
praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od
soboty do soboty přicházet budou ______________________________, aby se mi klaněli, praví
Hospodin.

Leviticus 23:32 Od _______________ devátého dne onoho měsíce do následujícího
_______________ se budete postit a zachovávat sobotní odpočinek.“

POZNÁMKA: Bible říká, že všichni vykoupení všech věků budou zachovávat Boží
sobotu společně v nebi a na nové zemi.

POZNÁMKA Sobota začíná v pátek při západu slunce a končí v sobotu při západu
slunce.

12. Můžeme si být jisti, že současný sedmý den v týdnu (sobota) je stejná
sobota, kterou Ježíš zachovával jako svatou?

15. Jaký je den Páně ve Zjevení 1:10?

Lukáš 23:54-24:1 Byl den příprav [pátek] a blížil se začátek soboty. …. Vrátily se domů
a připravily vonné oleje a masti. V _______________ovšem _______________přikázání o
odpočinku. Není tu, vstal! Brzy ráno _______________ _______________v týdnu vzaly připravené
vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.
POZNÁMKA: Ježíš byl ukřižován v pátek (den přípravy), den před sobotou (Marek
15:42). Ježíš odpočíval v hrobě v sobotu. (Lukáš 23:56), poté vstal první den, den po
sobotě (Marek 16: 1-6). Křesťané po celém světě tento den stále slaví jako
Velikonoční neděli. Bible jasně ukazuje, že Sabat byl den po pátku a den před nedělí. Je
snadné najít ten den v týdnu v jakémkoli kalendáři. (Viz doplňky nazvané „Co říká
slovník“ a „Nebyl kalendář změněn?“)

13. Dovoluje Bůh někomu změnit Jeho svatý den?
Přísloví 30:5, 6 Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho
_______________ nic _______________, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.
POZNÁMKA: Těsně předtím, než Bůh vydal Desatero přikázání, jak je popsáno v 5.
kapitole 5. Mojžíšovy, slavnostně varoval, že by k nim nikdo neměl nic přidávat, nebo
z nich ubírat (5. Mojžíšova 4: 2). Spíše měla být uchovávána přesně tak, jak je Bůh dal.
Bůh požehnal sobotu (Exodus 20:11), a když něčemu žehná, je to požehnáno navždy
(1. Paralipomenon 17:27). Bůh říká: „neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co
splynulo mi ze rtů.“ Žalm 89:34. Pošetilí muži připouštějí, že změnili Boží svatý sabat
na neděli. Ale Bůh nepřijme lidské učení, když nám jako průvodce dal Bibli.

Marek 1:32 Večer po _______________ ______________. …

Exodus 20:10 (Ekumenický př.) Ale sedmý den je den odpočinutí _______________, tvého
Boha.
Izaiáš 58:13 Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v __________ __________ __________
nedělal, co chceš,
Marek 2:28 Syn člověka je pánem i nad _______________.
POZNÁMKA: Ve Starém i Novém zákoně nazývá Bůh sobotu dnem Páně. Také
přikazuje, aby byli lidé varováni, aby se nedopustili hříchu pošlapávání Boží soboty
(Izajáš 58: 1, 13). Bůh prohlašuje, že jeho svatá sobota je pro všechny lidi (Izajáš 56:
2–7). Bible nikdy neodkazuje na neděli jako na den Páně. Je to prostě jeden ze šesti
pracovních dnů v týdnu (Ezechiel 46: 1). To je vše, co kdy bylo.

16. Jaká požehnání slibuje sobotní přikázání?
Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám
_______________.
Exodus 33:14 Má _______________ půjde s tebou a dám ti odpočinout.“
Židům 4:5 „Do ___________ ___________ nikdy nevkročí!“
POZNÁMKA: Každé z deseti přikázání má duchovní význam. Někteří striktní křesťané
se zaměřují na literu zákona a zanedbávají ducha zákona. Ježíš chce, abychom měli
oba, abychom udrželi rovnováhu (Matouš 5:21, 22, 27, 28). Bible často používá termín
„odpočinek“ k označení spásy. Židům 4: 1, 4, 9, 10 říká, že ti, kdo byli skutečně vedeni
k „odpočinku“ obrácení a kteří zůstávají v Kristu, zachovají sobotu sedmého dne jako
symbol křesťanského odpočinku.

Tvoje odpověď
Protože Ježíš dal sobotu jako znamení své moci tvořit a posvěcovat, chtěli byste začít
přijímat požehnání tohoto svatého dne tím, že budete dodržovat sobotu na Jeho počest?
Odpověď: _______________

Příloha
Tato část poskytuje další informace pro další studium.

Co říká slovník

Vyhledejte následující položky téměř v každém slovníku a všimněte si, co najdete:
sobota (podstatné jméno) Sedmý a poslední den v týdnu.
sedmý den (přídavné jméno) Sedmého dne (sobota).
neděle (podstatné jméno) První den v týdnu.
první den (podstatné jméno) neděle.

Nebyl kalendář změněn?
Kalendář byl jednou změněn v říjnu 1582, ale nezměnilo to týdenní cyklus. Po 4. říjnu
1582 bylo z kalendáře vynecháno deset dní. To, co by bylo v pátek 5. října, se stalo v
pátek 15. října. Níže uvedený diagram vám pomůže vizualizovat změnu. Uvidíte, že to
nezměnilo pořadí dnů v týdnu.

Řijen 1582
Neděle
17
24
31

Pondělí
1
18
25

Úterý
2
19
26

Středa
3
20
27

Čtvrtek
4
21
28

Pátek
15
22
29

Sobota
16
23
30
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