
DESATERO IV. ČÁST

- Čtvrté přikázání

- Co znamená sobota

- Co je odpočinutí?

- Co to znamená 
prakticky?



1) DESATERO IV. ČÁST
1 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na 
nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj 
Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě 
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.

3 Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere 
jeho jméno nadarmo.

4 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý 
den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj 

otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal 
nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní 
den a posvětil ho.

5 Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
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2) ODLIŠNOST PŘIKÁZÁNÍ

Exodus 20:8 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou 
práci, 10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj 
syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách,
11 protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. 
Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.

Deuteronomium 5:12 Zachovávej sobotní den a posvěť ho, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.
13 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
14 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn a 
tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve 
tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.
15 Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou 
rukou a vztaženou paží. Proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den.
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2) ODLIŠNOST PŘIKÁZÁNÍ

Exodus 20:8-11 – poukazuje na stvoření a sedmý stvořitelský den - šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, 
moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.

Deuteronomium 5:12 poukazuje na otroctví v Egyptě, kde nemohli odpočívat - Vzpomeň, že jsi byl otrokem 
v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti 
Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den.

Podle rabínů si Bůh nechal ještě něco pro další generaci.
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3) JE BŮH UNAVENÝ ?

Exodus 20:8 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou 
práci, 10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj 
syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách,
11 protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. 
Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.

Izajáš 40:28 Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani 
se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná.
29 Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností.
30 Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají,
31 ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, 
chodí, a neochabnou.

Proč tedy odpočíval? 
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3) JE BŮH UNAVENÝ ?
Proč tedy odpočíval?
Aby ukázal, že je spokojený, cílem svěcení soboty je 
spokojenost ! Sedmého dne také Bůh něco stvořil –
odpočinek.

Jen nám ukazuje na důležitost zastavení se, Bůh chce, abychom byli 
spokojení. 7.den stvořil odpočinek. 

Je také velmi zajímavé, že Adam začal svůj život odpočinkem, on ho 
ale nepotřeboval! Byl stvořen 6 dne, ale byl přece nabitý energií, 
právě stvořený, geneticky dokonalý a dostal úkol od Boha a mohl se 
do něj hned pustit! Ne, měl nejprve pozorovat Boží stvoření, radovat 
se z té nádhery, mluvit s Bohem a až další den se pustit do velkého 
úkolu. 

To nám ukazuje na to, že máme nejprve odpočívat a pak teprve 
pracovat. Nejprve si vše rozmyslet, hledat před Bohem, modlit se, 

hledat jeho tvář a pak teprve začít něco dělat.

PR4-3B/12



4) MUSÍME ZACHOVÁVAT SOBOTU ?

Nejvíce kontroverzní přikázání, které vyvolává vášnivé debaty. Některé církve na tomto 
přikázání staví jako na základu a berou ho jako zákon. Stále platí slova ap. Pavla, že pokud 
chceme být spaseni na základě skutků, musíme plnit celý zákon. 

Galatským 5:2 Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic 
neprospěje. 3 A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen 
zachovat celý Zákon.

Platí toto přikázání i pro nás? Domnívám se že především je nutné rozumět duchovnímu 
principu tohoto přikázání.
Scházíme se v neděli ale to není biblický Sabat. Neděle je první den týdne. Takže 
z židovského pohledu my nezachováváme sobotu. V historii se měnili systémy –
osmidenní týden, desetidenní, pětidenní, ale funkční je právě sedmidenní. Především 
režimy, které byly proti Bohu se snažily předělat kalendář (Lenin, francouzská revoluce, 
…..), ale nepovedlo se jim to.
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4) MUSÍME ZACHOVÁVAT SOBOTU ?

Židé slavili Sabat každý týden, ale sabat není jen tento den v týdnu – je také sabatový 
rok každý sedmý rok a každý padesátý rok, i to je součástí sabatu (odpočinku). 
- každý sedmý rok měla půda ležet ladem
- každý 50. rok se vracela půda původním majitelům, pokud o ni přišli, propouštěli se 

otroci. 

Lukáš 4:16 I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní 
den do synagogy. A povstal, aby četl. 17 Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul 
svitek a našel místo, kde bylo napsáno: 18 ‚Pánův Duch je na mně, protože mne 
pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění 
a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19 vyhlásit vítaný Pánův rok.‘
20 A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na 
něho. 21 Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.“

Jak to, že se to naplnilo? Dle kalendáře to nebyl jubilejní rok. Od té doby, co to Ježíš 
vyhlásil, máme stále léto milosti Hospodinovi. Ježíš naplnil a dokonal Sabat – přinesl 
plné zjevení, co sobota a odpočinek znamená. V něm je to pravé odpočinutí !!
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4) MUSÍME ZACHOVÁVAT SOBOTU ?
Naše námitka ale může být, že pro nás se už židovská sobota nevztahuje. 
První křesťané o sobotě nemluví, nenutí zachovávat sobotu křesťany 
z pohanů. Musíme ale porozumět podstatě soboty. 
Někteří se domnívají, že Ježíš rušil sobotu, ale Ježíš mluvil proti různým 
lidským nařízením uměle vytvořeným navíc k sobotě, ale nikde není napsáno, 
že by rušil sobotu jako takovou, ačkoli se lidé tak domnívali.

Jan 5:18 Proto ho Židé ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také 
Boha nazýval svým vlastním otcem, a činil se tak rovným Bohu.

On jen toto nařízení vysvětloval, co je jeho podstatou, ale nerušil ho.
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Chléb z nebe, biblická ilustrace



4) MUSÍME ZACHOVÁVAT SOBOTU ?
Marek 2:27 A řekl jim: „Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro 
sobotu.

Marek 3:2 Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej obžalovali.
3 A on tomu člověku s odumřelou rukou řekl: „Postav se doprostřed.“
4 A jim řekl: „Je v sobotu dovoleno učinit dobře, nebo zle, duši zachránit, 
nebo zahubit?“ Ale oni mlčeli.

zde máme potvrzení, že sobota má být pro člověka (ne pro nařízení), ale to 
znamená že má být zachována, tedy nic nerušil.
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5) CO TO ZNAMENÁ PRO NÁS?

Židům 4:1 Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí, bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je 
promeškal. 2 Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože 
nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli. 3 Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak řekl: ‚Jak jsem přísahal
ve svém hněvu: Nevejdou do mého odpočinutí,‘ ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. 4 Neboť kdesi řekl o sedmém 
dni takto: ‚I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla.‘ 5 A zde zase: ‚Nevejdou do mého odpočinutí.‘ 6 Protože tedy 
zůstává možnost, aby někteří do něho vešli, a protože ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, nevešli pro neposlušnost, 7 opět 
určuje jeden den, Dnes, když v Davidovi po tak dlouhém čase říká, jak je předpověděno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 
nezatvrzujte svá srdce.‘ 8 Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném, pozdějším dni. 
9 A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. 10 Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, 
tak jako Bůh od svého.

Celý tento úsek Písma ukazuje na jedinou věc – že máme odpočinout v Bohu a máme si dát pozor, abychom o to nepřišli.
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5) CO TO ZNAMENÁ PRO NÁS?

Máme odpočívat od svých skutků, tedy sobotu můžeme prožívat každý den! Jak? Že se plně spolehneme na Boží vedení, 
na vedení Duchem Svatým, znamená to nežití ze svých sil, ale žít z moci Ducha Svatého. V tu chvíli už je pochopitelnější 
proč je zde řeč o tom, abychom nezatvrzovali svá srdce.

Mnoho věcí děláme a často jsou to důležitá rozhodnutí, ale na prvním místě potřebujeme hledat Boží vůli, co si o tom 
myslí Bůh a pak teprve jít a dělat to. Dnes je vše zrychlené, takové instantní, ale často pak měníme názor, všechno je úplně 
jinak. 
Moji klienti – často mají nějaký názor a pak přijdou, že by to chtěli jinak. OK, rozumím tomu, změním to, ale když to dělám 
po 24x tak už mě to nebaví. 
Kdyby si nejprve sedli a přemýšleli nad tím ze všech stran, tak to nemusíme tolikrát předělávat.
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6) SOUČASNÁ SPOLEČNOST

Celá společnost je plná neklidu, zákony se mění neustále, často 
naprosto zásadně a není jednoduché se v tom vyznat. Stačilo by se 
zastavit a odpočívat a najednou člověku dojdou věci, které by mu 
jinak nedošli. Potřebujeme odstup od těch věcí, které nás obklopují. 

Bůh není těmi našimi věcmi zahlcen takže nám může ukázat, co je 
nejlepší. 

A tím můžeme být v pokoji, nestrachovat se o budoucnost, netrápit 
se mnoha věcmi. Bez Boha se neustále za něčím honíme a je to bez 
konce. Máme pocit že to je nekončící koloběh věcí a událostí a je to 
jak Písmo říká honba za větrem.
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Neklid ve společnosti, ilustrační foto



6) SOUČASNÁ SPOLEČNOST

Prožíváme to my všichni, že nás okolnosti dokážou semlet, nemáme pokoj, 
stresujeme se. A v takových chvílích ti Bůh říká – zastav se člověče, nejsi na to sám. 
Uklidni se a sedni si k mým nohám. 
Jako Marie (Luk.10) – seděla u nohou Ježíše, protože v tu chvíli to byla ta nejlepší 
věc jakou mohla udělat. Marta obviňovala Boha i Marii a chyběl jí Boží pokoj. 

Sobota totiž byla učiněna pro člověka k jeho posilnění. Každé sezení u Božích nohou 
je jako bychom světili sobotu. Tím že dáme Bohu prostor v našem životě tím 
světíme sobotu, posvěcujeme (vyvyšujeme) jeho jméno.

Nezapomeň sedět u Ježíšových nohou !
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7) ŽIDOVSKÝ SABAT

Židovské dny začínají a končí večerem. Ten první večer se sejde 
rodina a otec žehná dětem a manželce. Poté zpívají písně, modlí se, 
čtou si písmo. Je to něco, co rodinu spojuje, stmeluje. Je to podobné 
jako Adam, který měl vše nejprve pozorovat a učit se. 

Židé mají oddělený čas k modlitbám, rozjímání, bilancování týdne, 
zastavení se ve svém běhu, k tomu aby byli spolu. 

Dokonce ten, kdo by Sabat porušoval, měl být ukamenován. Bylo to 
velmi přísné. 

Měl to být radostný svátek na začátku každého týdne. Je to čas pro 
rodinu, čas k nadechnutí se.
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8) VLIV ODPOČINKU

Podle lékařů je odpočinek nesmírně důležitý a lékaři a 
psychologové doporučují určité zastavení, přehodnocení 
svých postojů, odpočinek a vydatný spánek. Věřím tomu, že 
Bůh nás stvořil jako bytosti cyklické, které potřebují pracovat 
a odpočívat. I z hlediska lékařského je sedmidenní cyklus 
nejlepší. Bůh nám rozumí, že nemáme čas přes týden se 
modlit a příliš číst Bibli a proto je důležité si ten čas udělat, 
zastavit se, každý týden. Podle mě je jedno jestli v sobotu 
nebo v neděli, hlavně se zastavit a mít čas s Bohem. A pokud 
to neuděláme, tak nás to pomalu likviduje – pokud si 
neděláme čas na Boha, přestáváme být citliví na duchovní 
věci a můžeme duchovně skomírat (Jako v SZ měli být lidé 
ukamenováni, když nesvětili sobotu)
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8) VLIV ODPOČINKU

Je to jako v té tělesné rovině – když zanedbáváme spánek a 
odpočinek, projeví se to – jsme podráždění, naše paměť je 
slabá a ve výsledku naše výkonnost je třeba poloviční. 

Workoholici, kteří jen pracují mají problém, že pořád něco 
dělají, ale kdyby se zastavili, udělají víc práce. Abychom toho 
hodně zvládli musíme hodně odpočívat. 

V duchovní rovině to znamená, že bychom neměli dělat nic 
bez Božího vedení protože jinak natropíme víc škody než 
užitku. Písmo mluví o skutcích těla a ducha. Buďme plní 
Ducha Svatého a nechme se jím vést.
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9) ODPOČÍVÁME?

Odpočíváme ? Máme pravidelně čas s Bohem a rodinou, oddělený čas 
od práce ? Mám pocit, že právě tato oblast nám velmi chybí. Židy 
bereme jako zákoníky, kteří světí sobotu jako tvrdý zákon, nemůžou 
nikam chodit, nic dělat a my můžeme vše, máme svobodu v Kristu! Ale 
sobota byla učiněná pro nás, abychom se zastavili a jako Adam hleděli 
na Boží dobrotu, stvoření, jeho dílo, přemýšleli nad jeho slovem. 

V tomto přikázání je také sociální hledisko – že otroci i dobytek mohli 
odpočívat. To bylo v té době vyjímečné, že otroci i zvířata mohli 
odpočívali. Bůh myslel i na to zvíře. A myslíme my sami na sebe? 
Neničíme se tím, že jen a jen pracujeme. Kdy naposled jsme se sešli jako 
rodina pospolu a společně uctívali Pána, zpívali písně, modlili se, četli si 
a radovali se spolu? Rodinám chybí to, že nejsou spolu, každý dělá to 
své. Je to výzva k větší soudržnosti rodin.
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10) SVOBODA V KRISTU

Důležité je ale také pochopit, že SZ se na nás nevztahuje stejným způsobem 
jako na Židy. Oni to berou tak, že my nemůžeme naplňovat požadavky dle SZ, 
protože nejsme obřezáni. Ale ap. Pavel říká, že na obřízce nezáleží. My tedy 
musíme jinak naplňovat i toto přikázání. Nejde tedy o to, že bychom si udělali 
nový příkaz a ten jen zákonicky naplnili. Kol.2.17 – to vše je stín a realita je 
Kristus! My žijeme v nové realitě, mnohem plněji než v době staré smlouvy, 
protože Kristus je s námi. Sedmidenní sabat je stínem toho, co máme 
v Kristu.
Gal.4.10 – jsme ve svobodě a dodržováním svátků dle SZ se zbavujeme 
Krista. Nejsme tady pro to, abychom dodržovali požadavky SZ,  ale abychom 
činili vše skrze Krista, skrze jeho Ducha. 

Nejde o zákonické dodržování regulí a nařízení. Ježíš vyhlásil léto milosti 
Hospodinovi. Podstatou je milost, která nám byla dána. 

Můj život je spasen je díky Ježíši a jeho milosti, nemohu k tomu už nic přidat.
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11) PLNÝ ODPOČINEK

Plný odpočinek bude až u Pána a i nyní můžeme odpočívat v něm, máme 
odpočívat od svých skutků. 

Není pro nás zákonem tělesně odpočívat, ale je to pro nás posilou. 

Naopak nedodržení tohoto Božího přikázání vidím v tom, že duchovně 
neodpočíváme, nenabíráme síly v Kristu a nerozumíme podstatě, že nejsme 
spaseni z našich skutků, ale z milosti skrze víru v Krista, a ne že se snažíme 
stále zákonicky uplatňovat Boží zákony a nerozumíme milosti.

Když nespoléháš na Boha, že ti pomáhá, porušuješ 4. přikázání.

Pamatuj na to, že Bůh se o tebe stará.
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Zvířata umí odpočívat



12) OTÁZKY

- Umíme odpočívat?
- Odpočíváme u Boha?
- Co je příčina našeho neklidu, nepokoje?
- Kdy děláme rozhodnutí – když jsme v klidu, nebo spíše když jsme v 

neklidu?
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