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„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala 
hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo 
učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Zjevení 14,7



KLANĚJTE SE 
TOMU, KDO STVOŘIL 

VŠECHNO







„Boj se Hospodina, celá 
země, všichni obyvatelé 
světa, žijte v jeho bázni! 
Co on řekl, to se stalo, jak 
přikázal, tak vše stojí.“

Žalmy 33,8-9





„Bůh stvořil 
člověka, aby byl 
jeho obrazem, 
stvořil ho, aby byl 
obrazem Božím...“

Genesis 1,27



„Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, 
které konal; sedmého dne přestal konat 
veškeré své dílo.“

Genesis 2,2



„A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, 
neboť v něm přestal konat veškeré své 
stvořitelské dílo.“

Genesis 2,3













„Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Já vám sešlu 
chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází 
a sbírá, co denně spotřebují. Tak je 
podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým 
zákonem, či nikoli.̒ “

Exodus 16,4



„Když budou připravovat, 
co přinesou, ať je toho 

šestého dne dvakrát tolik, 
než co nasbírají 

každodenně.“

Exodus 16,5



„Sbírali to tak ráno co 
ráno, kolik každý k jídlu 
potřeboval. Když však 
začalo hřát slunce, 
rozpustilo se to.“

Exodus 16,21



„Šestého dne nasbírali toho chleba dvakrát 
tolik, totiž dva ómery na osobu. Tu přišli 
všichni předáci pospolitosti a oznámili 
to Mojžíšovi.“

Exodus 16,22



„Ten jim řekl: 
‚To je to, o čem 
Hospodin mluvil. 
Zítra bude den 
odpočinku, svatá 
sobota pro 
Hospodina.̒ “

Exodus 16,23 



„Co je třeba napéci, napečte, 
a co je třeba uvařit, uvařte. 
A vše, co přebývá, uložte 
a opatrujte do rána.“

Exodus 16,23



„Tehdy Mojžíš řekl: ‚Snězte to dnes, 
neboť dnes je Hospodinova sobota; 
dnes na poli nic nenajdete.̒ “

Exodus 16,25 B21



„Šest dní budete 
sbírat, ale sedmý den 
je den odpočinku. 
Ten den nebude nic 
padat.“

Exodus 16,26



„Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Jak dlouho se budete 
zpěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů?ʻ ... 

Lid tedy sedmého dne odpočíval.“

Exodus 16,28-30



„Hleďte, vždyť Hospodin 
vám dal den odpočinku. 
Proto vám dává šestého 
dne chléb na dva dny.“

Exodus 16,29



„Zůstaňte každý, kde 
jste, ať nikdo sedmého 
dne nevychází ze svého 
místa.“

Exodus 16,29



„Lid tedy sedmého 
dne odpočíval.“

Exodus 16,30



SOBOTA JE 
STŘEDEM



„Nyní tedy, budete-li mě 
skutečně poslouchat 
a dodržovat mou smlouvu, 
budete mi zvláštním 
vlastnictvím jako žádný jiný lid, 
třebaže má je celá země.“

Exodus 19,5



„Budete mi královstvím kněží, 
pronárodem svatým. To jsou 
slova, která promluvíš k synům 
Izraele.“

Exodus 19,6



„Pamatuj na sobotní den, 
aby ti byl svatý. Šest dní budeš 
pracovat a dělat všechnu svou 
práci, ale sedmý den je dnem 
odpočinku, zasvěceným 
Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš 
dělat žádnou práci…“

Exodus 20,8-10
10 přikázání 



„…ani ty ani tvůj syn 
a tvá dcera ani tvůj 
otrok a tvá otrokyně...“

Exodus 20,10
10 přikázání 



„...ani tvé dobytče ani 
tvůj host, který žije 
v tvých branách. V šesti 
dnech učinil Hospodin...“

10 přikázání 
Exodus 20, 10 - 11



„… nebe i zemi, moře 
a všechno, co je v nich, 
ale sedmého dne odpočinul. 
Proto Hospodin požehnal 
sobotní den a posvětil jej.“

10 přikázání 
Exodus 20,11 B21



„Když se tvá noha vyhne 
sobotě, aby sis v můj svatý 
den nedělal, co chceš, 
když budeš sobotu 
nazývat svým blahem...“

Izajáš 58,13



„...Hospodinovým svatým 
a slavným dnem, a budeš ji 
slavit tak, že upustíš od 
svých cest, aby sis nedělal, 
co chceš, a s řečmi 
přestaneš...“

Izajáš 58,13



„...tehdy v Hospodinu 
rozkoš nalezneš...“

Izajáš 58,14



 ...„Všechny, kdo dbají na 
to, aby neznesvěcovali 
den odpočinku, kdo 
se pevně drží mé 
smlouvy, …“

Izaiáš 56,6



„...přivedu na svou 
svatou horu a ve svém 
domě modlitby je oblažím 
radostí... 
Můj dům se bude nazývat 
domem modlitby pro 
všechny národy...“

Izaiáš 56,7



„A řekl jim: ‚Sobota je 
učiněna pro člověka, 
a ne člověk pro sobotu.̒ “

Marek 2,27



„Ale sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha.“

Exodus 20,10



„Vždyť Syn 
člověka je pánem 
nad sobotou.“

Matouš 12,8



„Ocitl jsem se ve vytržení 
ducha v den Páně...“

Zjevení 1,10



„Svěťte mé soboty, ať jsou 
znamením mezi mnou a vámi, 
abyste věděli, že já jsem 
Hospodin, váš Bůh.“

Ezechiel 20,20 B21



„Dal jsem jim také své soboty, 
aby byly znamením mezi mnou 
a jimi, aby věděli, že já jsem 
Hospodin, jejich Posvětitel.“

Ezechiel 20,12 B21





„Jako nová nebesa a nová země, které 
učiním, budou stát přede mnou, je výrok 
Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát 
vaše potomstvo a vaše jméno.“

Izajáš 66,22



„Od novoluní do novoluní, od soboty 
do soboty přicházet budou všichni lidé, aby 
se mi klaněli, praví Hospodin.“

Izajáš 66,23





„Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle 
svého obyčeje vešel v sobotní den do 
synagógy a povstal, aby četl z Písma.“

Lukáš 4,16



Pokud byl tento den změněn 
nebo zapomenut v mezidobí 
od Adama po Mojžíše...



Pokud byl tento den 
ztracen v mezidobí 
od Mojžíše po Ježíše...



Pokud by tento den byl změněn 
během života učedníků, určitě 
by o tom něco napsali.





„Proto je 
dovoleno 
v sobotu 
činit 
dobře.“

Matouš 12,12



„Byl pátek a začínala 
sobota.“

Lukáš 23,54



„Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. 
Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční 
klid.“

Lukáš 23,56



„Prvního dne po 
sobotě, za časného 
jitra, přišly k hrobu 
s vonnými mastmi, 
které připravily.“

Lukáš 24,1



PÁTEK
DEN PŘÍPRAVY



SOBOTA
DEN 
ODPOČINUTÍ



NEDĚLE
PRVNÍ DEN TÝDNE



„Modlete se, abyste se 
nemuseli dát na útěk 
v zimě nebo v sobotu.“

Matouš 24,20



„...přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagógu.“

Skutky 17,1



„Pavel jako obvykle přišel do jejich 
shromáždění a po tři soboty 
k nim mluvil...“

Skutky 17,2



„Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané 
je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští 
sobotu.“

Skutky 13,42 B21



„Příští sobotu přišlo skoro celé město 
slyšet Boží slovo.“

Skutky 13,44



84 SETKÁNÍ APOŠTOLA 
PAVLA V SOBOTU    



„Zde se ukáže vytrvalost 
svatých, kteří zachovávají Boží 
přikázání a věrnost Ježíši.“

Zjevení 14,12



„Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání;“

Jan 14,15







Název 
další přednášky 


