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19. SOBOTA – BOŽÍ ZNAMENÍ VÍRY 

Jak už jsme studovali v předchozí lekci, dozvěděli jsme se, že cesta spasení vede jedině skrze 

Pána Ježíše. Ježíšova dokonalá spravedlnost se stává naší jen skrze víru v Něj. Bůh nám dal 

jedinečný znak, který Ho odráží nejen jako Stvořitele, ale i jeho výjimečný vztah s námi. V této 

lekci si vysvětlíme, co Bible říká na toto velmi důležité téma.   

1. Proč Bůh požehnal sedmý den a posvětil jej? Genesis 2,1-3 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh požehnal sedmý den, aby to bylo požehnáním pro Jeho stvořené bytosti, pak 

ten den posvětil. Jinými slovy, Bůh prohlásil sedmý den za zvláštní den, který by neustále 

člověku připomínal jeho původ, počátek, kořeny. Bůh stvořil svět za šest dní a pak sedmého 

dne odpočinul. Všimněte si, že židovský národ ještě neexistoval. Bůh stvořil celé lidstvo v této 

době.  

2. V kterém dni byli stvoření lidé? Genesis 1,26-31 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh stvořil všechno ostatní předtím, než stvořil člověka. Boží stvoření bylo darem 

pro Adama. On slavil s Bohem s Jeho stvořením odpočíváním a svěcením tohoto dne. Adam 

Bohu nepomohl se stvořením, nicméně společně slavili sedmý den odpočinkem. Všimni si, že to 

byl Boží sedmý den, ale první den člověka. Člověk započal svou existencí odpočinkem 

v dokonalém a svatém daru Božího stvoření. 

3. Jaký význam má Sobota pro Boží stvoření? Exodus 20,8-11 

___________________________________________________________________________ 

4. Změnil někdy Bůh své zákony a smlouvy? Žalm 89,35 

___________________________________________________________________________ 

5. Změnil někdy Ježíš Boží zákon? Matouš 5,17.18 

___________________________________________________________________________ 

6. Pro koho byla podle Ježíšových slov stvořena sobota? Marek 2,27 

___________________________________________________________________________ 

7. Jaký měl Ježíš vztah k sobotě? Matouš 12,8 

___________________________________________________________________________ 

8. V kterém dni za nás zemřel Ježíš? Lukáš 23,52-56 

___________________________________________________________________________ 
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Poznámka: Ježíš zemřel v „den přípravy“, obecně známý jako „Velký pátek“. Ježíš dovršil naše 

spasení, celostní a dokonalé dílo šestého dne stejně jako náš Stvořitel také dokončil své stvoření 

pro nás v šestém dni. 

9. V kterém dni byl Ježíš vzkříšen? Jan 20,1.2 

___________________________________________________________________________  

Poznámka: Ježíš byl vzkříšen první den, nebo jak říkáme „Velikonoční neděle“. Tak jako Bůh 

odpočíval v sedmém dni po dokončení jeho dokonalého stvořitelského díla, znovu Bůh jako 

Ježíš odpočíval v sedmém dni po jeho dokončení dokonalého díla spasení. Tak jako nám Bůh 

dal stvoření jako dar, znovu nám dává spasení jako dar, s kterým jsme Mu nijak svou prací 

nebo úsilím nepomohli. 

10. Jaký den Bible nazývá den odpočinku (Šabat)? Lukáš 23,54 - Lukáš 24,1 

___________________________________________________________________________ 

11. Kdy podle Bible začíná sobota? Genesis 1,5.8.13.19.23.31; 3. Mojžíšova 23,32 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Podle Boha se den skládá ze dne a večera. Pro Něj západ slunce uvádí nový den. 

Proto začíná sobota v pátek večer západem slunce a končí západem slunce v sobotu večer.  

12. Na co podle Bible ještě poukazuje zachovávání soboty? Ezechiel 20,11.12.19.20 

___________________________________________________________________________ 

13. Jak Bůh chtěl, abychom nazývali sobotu? Izajáš 58,13.14 

___________________________________________________________________________ 

14. Zachovával Ježíš sobotu jako svatý den? Lukáš 4,16 

___________________________________________________________________________ 

15. Jak to bylo po Ježíšově smrti? Jaký den zachovávali učedníci? Skutky 13,42-44 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Stejný sobotní den při stvoření byl stejnou sobotou, jakou máme dnes. Jakýkoli 

kalendář nám řekne, že sobota je sedmý den v týdnu. Kdyby se sobota ztratila někde mezi 

dobou Mojžíše a Ježíšovou dobou, Kristus by jistě znovu tuto památku připomněl.  

(Podívej se na přílohu: Korespondence s Královskou observatoří v Greenwich) 

16. Měl Ježíš na mysli, že Jeho následovníci budou pokračovat v zachovávání soboty po 

Jeho smrti?  Matouš 24,20 

___________________________________________________________________________ 
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Poznámka: Kdyby Bůh změnil den uctívání ze soboty na neděli, proč by byl znepokojen kvůli 

sobotě 40 let po své smrti, když byl zničen Jeruzalém?  

17. Jak jsme začali zachovávat neděli místo soboty? 

Konstantin Veliký, římský císař, se připojil k církvi a stal se biskupem.  V roce 321 n.l. schválil 

zákon, který nařizoval dodržování neděle. 

Poznámka: Nejstarší oficiální uznání zachovávání neděle jako právní povinnost je 

Konstantinova ústava v roce 321 n.l., uzákoňující, že všechny soudní dvory, obyvatelé měst a 

dílny měly odpočívat v neděli, s výjimkou ve prospěch těch, kteří pracovali v zemědělství.  

     Encyklopedie Britannica 11. Vydání, „Neděle“ 

Potom se objevila další nařízení skrze lidské nástroje. Většina lidí si dnes ani neuvědomuje, že 

následují lidský zákon poprvé vydaný ve čtvrtém století. Můžeme se divit, že Bůh řekl: „Pamatuj 

na sobotu?“ 

18. Je sobota dnes pro nás požehnáním? Židům 4,9-11 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Hebrejské slovo „Šabat“ je do češtiny přeloženo slovem „odpočinek“. Když vírou 

vstoupíme do Božího odpočinku, posílíme tento vztah dodržováním svatého Božího sedmého 

dne. 

19. Co podle Ježíšových slov máme dělat, když Ho milujeme?  Jan 14,15 

___________________________________________________________________________ 

Závěr: Sobota je znamením pro Jeho lid, aby mohl vědět, že to je On, kdo je posvěcuje. Je 

nejen jejich Stvořitelem ale i Spasitelem. Odpočíváme v dokonalém a dokončeném díle, 

které pro nás Bůh vytvořil. Bůh neupravil ani nezměnil čtvrté přikázání. Ve skutečnosti říká, 

že jestli ho milujeme, budeme dodržovat Jeho přikázání. Chce s námi strávit výjimečný čas 

každý týden tak, aby se nám mohl láskyplně věnovat. 

Touží být naším Spasitelem a Přítelem! 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 19 – Sobota 
 
1 – Zakončil své dílo a odpočinul sedmého dne 
2 – Šestý den 
3 – Sobota je památníkem Božího stvoření 
4 – Ne 
5 – Ne 
6 – Pro člověka 
7 – Je Pánem nad Sobotou 
8 – V pátek 
9 – V neděli 
10 – Sobotu 
11 – Západem slunce 
12 – Že naše posvěcení pochází jenom od Boha 
13 – Rozkoší 
14 – Ano 
15 – Učedníci zachovávali Sobotu jako svatou 
16 – Ano 
17 – viz poznámka 
18 – Ano 
19 – Zachovávat Jeho přikázání 
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