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Netradiční odpočinek

ÚVOD:
Naposledy jsme mluvili o tom, jak jednotlivá přikázání Desatera chrání naše vztahy - to
nejkrásnější a zároveň nejkřehčí, co na tomto světe máme. První čtyři přikázání ukazují, že je
důležité nejenom, koho uctíváme (1. přik.), ale i jak pravého Boha uctíváme (2.-4. přik.).
Pravému Bohu totiž můžeme sloužit i nesprávným způsobem - a potom naše služba nás k
Bohu nepřibližuje, ale naopak nás od něho vzdaluje (1 Moj 4,3-7; Mat 7,21-23; 15,8.9).
Povšimněme si, jak se to vztahuje na čtvrté přikázání a jak se to promítá do svěcení soboty.
Adventisté sedmého dne jsou ve světě pravděpodobně nejvíce známí právě tím, že sedmému
dni týdne - sobotě - přikládají zvláštní význam. Nejsou jedinými křesťany a dokonce ani ne
prvními, kteří tak začali dělat, ale rozhodně Církev adventistů s. d. je největší křesťanskou
církví, která zachovává sobotu jako sedmý den týdne.
I. SMYSL SOBOTY
1. Sobota jako památkou stvoření

1 Moj 2,1-3

a) První biblická zmínka o sedmém dni týdne je ve zprávě o stvoření. Poté, co Boh stvořil
svět a jeho obyvatele v šesti dnech, odpočinul sedmého dne, požehnal a posvětil tento den.
Čtvrté přikázání označuje sedmý den jako "sobotu" a přikazuje, abychom na něho
"pamatovali" a zachovávali ho jako den odpočinku (2 Moj 20,8-11; 5 Moj 5,12-15).
Dříve, než hřích vstoupil do rajské zahrady, lidé zachovávali sedmý den. Protože člověk byl
stvořen až v šestý den, sobota byla jeho prvním celým dnem.
Je zřejmé, že Adam s Evou nepotřebovali první sobotu proto, že byli vyčerpaní a unavení od
práce. Oni odpočívali, protože odpočíval Bůh. Z toho vyplývá, že zachovávání soboty pro ně
znamenalo společenství s Bohem a radost z Božího stvoření.
b) Tato první rajská sobota je modelem pro všechny další. Prvotním smyslem soboty je
budovat vztah, pěstovat společenství s Bohem a bližními. Protože sobota byla "učiněna pro
člověka", Božím záměrem bylo, aby měla stejný význam nejen pro prvního člověka, ale i
každého dalšího člověka.
c) SOBOTA je sedmým dnem stvoření, ale prvním úplným dnem lidstva. Bůh nás chce tímto
naučit, že vztah s ním musí být na prvním místě našeho života, Bůh musí být před vším
ostatním. Dříve, než se pustíme do naší činnosti, potřebujeme své priority, hodnoty, naše
nitro a pohled na svět skorigovat ve společenství s Bohem.
d) SOBOTA není vázána na žádný jev na nebi, na zemi či v přírodě. Není to den spojený s
cyklem setby či žně, otáčením Měsíce okolo Země či Země okolo Slunce.
e) Biblicky je sobotu možno chápat jedině jako den, který je připomínkou, památkou
stvoření. V tomto smyslu je to den výhradně určený Bohem. Proto je správné pochopení
toho, co tento den představuje, tak důležité a sobota je v Bibli nazývána znamením Božího
lidu (2 Moj 31,12-17). Boží děti vyznávají, že Bůh je "Stvořitelem nebe i země" (Zj 14,6.7).
f) SOBOTA je univerzálním (všeobecně platným) znamením. Je to znamení, které není
vázáno na konkrétní místo či specifický národ (Ez 20,12.20; Iz 56,2-7). Zachovávání soboty
nevyžaduje nějaké svaté místo či svatyni. Bůh nás sobotou vyzývá k duchovní službě bez
materiálních symbolů či model, "v duchu a v pravdě" (Jan 4,24). Zachovávání soboty v sedmý
den je aktem poslušné víry a uznáním Boží svrchovanosti nad námi.
2. Sobota jako památka vykoupení
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a) Čtvrté přikázání Desatera ukazuje, že zachovávání soboty je jednou ze základních
povinností i předností každého člověka. Jako výraz úcty k Božímu konání, člověk se má vzdát
své "práce". Znění přikázání v Exodu to zdůvodňuje tím, že člověk má napodobovat Boha,
který "odpočinul" od svého stvořitelského díla. Zachovávání soboty je tedy vyjádřením víry v
Boha jako Stvořitele.
b) Naproti tomuto znění tohoto přikázání v Deuteronomiu (5,15) uvádí jako důvod svěcení
soboty Boží vysvobození Izraelců z egyptského otroctví. Je potřeba si uvědomit, že Boží
stvořitelská a vykupitelská činnost si navzájem neprotiřečí. Člověk, který byl osvobozený od
útlaku a otroctví, si podobně jako Izraelci, uvědomuje, že Ten, kdo ho osvobodil, musí být
silnější než všechny mocnosti světa, a tedy kosmickou bytostí, kterou nazýváme Stvořitelem.
Jinými slovy - osoba Osvoboditele a Stvořitele je totožná; Bůh je nejen naším
Stvořitelem, ale i Vykupitelem. Nová smlouva představuje Stvořitele a zároveň i Vykupitele
Ježíše Krista (Kol 1,15-18; Mat 1,21; Sk 4,12).
c) Kristus je ten, kdo nás "vytrhl z tohoto zlého věku" (Gal 1,4), odpouští naše hříchy (Mat
9,2), osvobozuje nás "od zákona hříchu a smrti" (Rím 8,2), "učinil nás hodnými mít účast na
údělu svatých ve světle" (Kol 1,12), "vytrhl nás z moci tmy a přenesl do království svého
milovaného Syna" (v. 13), "smrtí zničil toho, který má moc smrti, to jest ďábla, aby osvobodil
ty, které strach před smrtí zotročoval po celý život" (Žid 2,14.15). Vykoupení má skutečně
kosmické důsledky.
d) Zatím co Izraelce ve Staré smlouvě motivovalo k zachovávání soboty skutečnost, že byli
osvobozeni z Egypta, bezprostřední motivací křesťana pro zachovávání soboty je jeho
osvobození a vykoupení z moci zla. Sobota se tak stává symbolem osvobození z jakéhokoli
otroctví, znamením, že křesťan je "novým stvořením" (2 Kor 5,17). Vykoupení je tedy novým
aktem Boží stvořitelské moci. Sobota není jen znamením Boží původní stvořitelské aktivity,
jehož výsledkem jsou "nebesa a zem", ale zároveň i znamením, že ta samá moc činí z
hříšníka "nové stvoření".
e) Sobota se tak stává nejen znamením stvoření, ale i znamením vykoupení, znamením
osvobození z otroctví a útlaku. Pro křesťana se sobota stává smysluplnou jen tehdy, když
znamení stvoření světa je zároveň znamením toho, že jsme se stali "novým stvořením".
Sobota se takto stává vyznáním našeho vykoupení, Boží svrchovanosti nad námi a naší
závislosti, jako stvořených bytostí, od Boha. Protože jen ten, kdo byl zachráněn, je schopen
vnímat Boha jako Vykupitele a Stvořitele.
Sobota není nástrojem spasení. Jejím zachováváním člověk nezískává před Bohem žádné
zásluhy. Naopak, sobota je čistě a jednoznačně Božím darem, vyjadřujícím jeho ničím
nezaslouženou milost.
f) Ve světě, kde existuje a panuje zlo a chaos, svěcením soboty křesťan jednoznačně
vyznává, že Bůh je Stvořitelem a svrchovaným Pánem nad vším. Když křesťan zachovává
sobotu, vyznává, že Kristus ho osvobodil od panství zla, že Kristus je jeho Stvořitelem i
Vykupitelem a že vesmír řídí Bůh lásky, který vede dějiny k smysluplnému cíli. Takové
zachovávání soboty sa nezvrhne na zákonický nebo formální skutek.
3. Sobota jako zkušební kámen vztahu
a) Není pochyb o tom, že vnitřní vztah člověka k Bohu se určitým způsobem musí projevit
navenek. Bible ukazuje, že Bůh v průběhu dějin používal různé způsoby a metody na to, aby
člověka "vyzkoušel" - aby skrytý vztah člověka k Bohu se naplno projevil navenek
(1 Moj 22,1; 5 Moj 8,2; Soud 2,22; Ž 26,2; Jan 6,6).
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Pro všechny, kteří Boží zákon znají, se stává tento zákon metrem, který ukazuje, nakolik si
Boha váží a jsou ochotni se ztotožnit s principi, které Bůh dal.
b) Apokalyptická proroctví týkající se doby konce (knihy Daniel a Zjevení) ukazují, že
podobně jako Izrael byl vyzkoušen, zda se podřídí Božímu zákonu, nebo lidským příkazům
(Dan 3; 6; 7,25), bude vyzkoušen celý svět, všichni jeho obyvatelé (Zj 13). Největším
nebezpečím pro člověka bylo vždy modlářství - uctívání stvoření namísto Stvořitele.
Závěrečná zkouška je jasně představena jako zkouška týkající se uctívání. Bude člověk
uctívat šelmu (stvoření) a její modlářsky obraz, nebo bude uctívat Stvořitele nebe a země? (Zj
13,15; 14,7.9-12) Každý se musí postavit na jednu stranu. Tí, kteří v této zkoušce obstojí,
jsou označeni jako ti, kteří "zachovávají přikázání Boží a víru v Ježíše" (Zj 14,12; 12,17).
Protože spor ve Zjevení se týká uctívání, je zřejmé, že jde o první desku Božího zákona.
Přikázání druhé desky uznávají všichni rozumní lidé jako logické, užitečné a správné.
Dokonce i lidé, kteří existenci Boha popírají, souhlasí s tím, že zachovávání přikázání druhé
desky je dobré a správné, i když tak činí z různých pohnutek.
c) Protože sobota se týká neviditelného a nehmatatelného, je ideálním zkušebním kamenem
vztahu.
Představme si, že by Bůh oddělil krásný velký kámen, který by požehnal a posvětil jako
znamení své stvořitelské moci. Lidé z celého světa by přicházeli na místo, kde by se
nacházel. V brzké době by ho začali ozdobovat, projevovat mu posvátnou úctu a zanedlouho
by ho uctívali místo Boha. Možná by se snažili odlomit si z něho kousek, aby ho mohli stále
nosit při sobě. Měli by dojem, že je to projev jejich zbožnosti, ale byl by to ve skutečnosti
projav jejich modlářství. Kdykoliv se člověk zmocňuje Boha, mění ho na modlu a skutečná
bohoslužba se mění na magiku.
Proto Bůh jako památku stvoření určil sobotu, která je Bohem oddělený (=svatý) čas, a ne
jakýsi svatý prostor anebo posvátná věc, která se lehce stane předmětem lidského ovládání.
d) Když je sedmý den poprve v Bibli nazván sobotou (2 Moj 16), je zdůrazněna potřeba
správné lidské odpovědi na ni a zároveň i zkušební charakter tohoto dne: "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.'" (v. 4)
e) Když Bůh dal Izraelcům mannu na poušti, nejenže je nasytil, a tak naplnil jejich tělesné
potřeby, ale připomenul ("pamatuj" - 2 Moj 20,8) jim význam dne odpočinku, který v
egyptském otroctví ztratili ze zřetele. Každý týden po 40 let Bůh vykonával tři zázraky v
souvislosti s mannou a sobotou - (1) v pátek padalo dvojnásobné množství manny, (2) v
sobotu manna nepadala, (3) manna, kterou si Izraelci odložili z pátku na sobotu, se nezkazila,
zatím co v kterýkoli jiný den odložená manna jim zčervivěla a zesmradla. Takto Bůh vštěpoval
lidem závažnost, svatost a význam tohoto přikázání.
Když v sedmý den někteří vyšli sbírat mannu na pole, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho
se budete zpěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů?" (2 Moj 16,28) Bůh neříká: "Dokdy
budete přestupovat moji sobotu?", ale přestupování soboty bere jako narušení celého
zákona, jako vnější projev nesprávného vnitřního postoja vůči němu.
Význam soboty je ještě víc zdůrazněn tím, že je označena jako pečeť smlouvy (2 Moj 20,811; 31,16.17). Podle Jer 17,19-27 a Iz 56,4 zachovávání sobotního přikázání představuje
věrnost celému zákonu.
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f) Vzpouru proti Bohu vždy doprovází modlářství. Věrnost pravému Bohu je zase základem
všech ctností. Kdykoliv v životě člověka velký Bůh musí jít bokem, nevyhnutně přicházejí malí
bůžkové. Ale právě tak platí, že když dáme velkému Bohu správné místo ve svém srdci, malí
bůžkové musí jít bokem. Když prožíváme svůj vztah s Bohem Stvořitelem a Vykupitelem,
modlářství není pro nás přitažlivé. Boží poslední varovné poselství ze Zj 14,6-12 představuje
Boha jako Stvořitele a Vykupitele. Stvoření a vykoupení tak vytváří ochrannou hráz proti
modlářské bohoslužbě. Skutečná bohoslužba znamená uznání toho a podřízení se tomu,
který jedině může stvořit i zachránit.
Sobota je důležitá proto, neboť ukazuje na základ, z kterého vyvěrá správné uctívání Boha,
jako i správná poslušnost - uvědomění si toho, že jsme stvořené bytosti.
II. ZPŮSOB SVĚCENÍ SOBOTY
1. Sobota jako zkušenost.
a) Sobota není jen doktrína, věroučný bod, ale zkušenost, zážitek. Na to, aby člověk odhalil
skutečný potenciál soboty, potřebuje ji prožívat. Nádherně zde vidíme vzájemnou
propojenost mezi věroukou a praxí. Plnější pochopení toho, co sobota znamená, obohatí náš
zážitek ze zachovávání soboty. Analogicky platí, že správné zachovávání soboty nám
pomáhá plněji pochopit její smysl.
b) Avšak prožívat svatost soboty v naší dnešní společnosti není vůbec jednoduchá záležitost.
V dnešním světě není nic svaté. Měřeno kalendářem, všechny dny jsou stejné, navzájem
zaměnitelné. Bible však ukazuje, že ne všechen čas je stejný; určitý čas je svatý, vytváří
zvláštní příležitost zakusit Boží přítomnost.
2. Se zaměřením na Boha.
a) Dalším charakteristickým znakem současné doby je, že víkend se chápe jako čas volna,
určeného na osobní uspokojení a věnování se zálibám, či na vykonání toho, co člověk nestihl
udělat přes týden kvůli uspěchanému životnímu tempu. Takovýto egocentrický pohled je v
přímém protikladu s biblickým konceptem svěcení soboty, který je zaměřen na Boha, na jeho
konání a na bližního.
b) Přikázání mluví, že "Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je
den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci.." (2 Moj 20,9.10). Bůh
tím ukazuje, že sobota není určena na zabezpečování nášeho živobytí, na zvyšování naší
životní úrovně (Neh 13,15-22). Naopak, má být odpočinkem od tělesné námahy, od práce,
kterou člověk vykonává v týdnu.
c) Tím, že nás Bůh vyzývá, abychom na 24 hodin odložili svou práci (i když není hotova),
chce nás naučit, že nejdůležitější v životě není to, co konáme my, ale to, že on se setkává s
námi a přichází k nám se svým požehnáním. Zachováváním soboty tedy vyznávám, že mne
spasí ne to, co dělám já, ale to, co činí Bůh. Spasení není výsledkem mých skutků, mého
snažení, ale přijetí toho, čo Bůh vykonal. (Takto sobota vyjadřuje spasení z milosti).
Lidé, kteří tomuto nerozumějí, zredukovali "den Páně" na "hodinku Páně" (či dvě) na svatém
místě a potom se vracejí k práci, dokončit to, co nestihli před odchodem na bohoslužbu. Tím
jen ukazují, že bohoslužba je pro ně zážitek v prostoru (kostel, modlitebna), a ne v čase (24
hodin).
3. Příprava.
a) Samozřejmě, příchodem soboty se život nezastaví. Jsou určité základní životní potřeby
(nás a těch, co jsou na nás závislí), které je třeba naplnit. Výraz "pamatuj" ukazuje, že na
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sobotu je potřeba se připravit (2 Moj 20,8). Text z 2 Moj 16,23 ukazuje na důležitost
předvídavosti v přípravě, aby to, co je možné připravit a zařídit předem, člověk nepřesunul na
hodiny soboty a neukracoval se tak o zážitek jedinečnosti tohoto dne. Ne nadarmo byl pátek v
době Ježíše nazýván "den přípravy" (Mar 15,42; Luk 23,54 - kral.)
b) Porovnáním textů 1 Moj 1,5; 3 Moj 23,32 a Luk 23,54-56 zjistíme, že podle biblického
počítání se den začíná západem slunce. Sobota jako den svátečního odpočinku je tedy od
západu slunce v pátek do západu slunce v sobotu večer.
4. Ve shromáždění.
a) Protože člověk je tvor společenský a potřebuje kolektiv společenství, v 2 Moj 23,3 Bůh
ukazuje, že naše skušenost budování vztahu s ním bude obohacena, když v Boží den
navštívíme "svaté shromáždění". Kolektivní aspekt našeho náboženství je velmi důležitý.
Čím jsme blíže k Bohu, tím blíže budeme i ke svým bližním, podobně jako špice na kole jsou
tím blíže při sobě, čím blíže jsou ke středu kola.
b) Velikou překážkou správného světení soboty je negativistický pohled na sobotu. Naší
hlavní starostí by nemělo být, jak se vyhnout tomu, co se v sobotu dělat nesmí, ale spíše
objevit, co můžeme dělat pro to, aby náš zážitek se sobotou byl co nejbohatší a plnější.
K sobotě bychom měli přistupovat jako k nádherné příležitosti, ne k neradostné povinnosti.
Lidé často začínají otázkou týkající se zachovávání tohoto dne slovy: "Co je nesprávné na
tom, když...?" Když bude naším cílem určit přesnou línii mezi tím, co se smí a co se nesmí,
anebo co všechno můžeme vykonat bez toho, že bychom přestoupili přikázání, naše
prožívání soboty bude takto ožebračené a ani zdaleka jsme nepochopili smysl soboty.
5. Uvědomění si skutečné identity.
c) Hlavním smyslem našeho zachovávání soboty je uvědomit si naši skutečnou identitu ve
vztahu k Bohu, k jiným lidem a ke světu, ve kterém žijeme. Měli bychom udělat všechno pro
to, abychom zachovali jedinečnost tohoto dne. Mnozí objevili, že zvláštní setkání členů
rodiny na začátek a konec soboty je pro ně vzájemným obohacením.
Všechno, co obohacuje náš vztah s Bohem, je správné, všechno, co ho umenšuje, či
odpoutává naši pozornost od něho, není na místě. Smysluplné svěcení soboty není něco, co
přijde náhodou, ale vyžaduje nejdříve starostlivé plánování.
Když se zařídíme podle Božích rad, stane se nám sobota potěšením, či spíše rozkoší, tak jak
to Bůh zamýšlel (Iz 58,14).
III. ZMĚNA SOBOTY
V Novém zákoně nacházíme 60 zmínek o sobotě.
Není tu přímý příkaz světit sobotu, ale to proto, že NZ nikde nanovo nedefinuje Boží zákon.
Tvrdit, že sobotní přikázání bylo zrušeno, protože není zopakováno v NZ, neobstojí, vždyť
například ani druhé přikázání není znovu uvedeno, a přece jasně zůstává v platnosti.
1.Ježíš zachovával sobotu.
Během své pozemské služby se Ježíš často dostával do sporu s farizeji a zákoníky, pokud
šlo o správný způsob svěcení soboty. Ježíš sám sobotu zachovával, aktivně se podílel na
bohoslužebném životě shromáždění (Luk 4,16). Namísto toho, aby jako "Pán soboty" sobotu
zrušil, aplikuje ji na všechny, protože "byla učiněna pro člověka" (Mar 2,27).
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a) Pisatelé evangelií uvádějí sedm zázraků, které Ježíš vykonal v sobotu. Tímto konáním se
snaží uvést zachovávání soboty na správnou míru, zbavit ji zákonických příměsí, množství
nánosů legalistických příkazů židovských rabínů, které z ní udělalo břemeno. Ježíš nemluví
nic o zachovávání neděle, naopak, předpokládá, že jeho učedníci budou po jeho vzkříšení
světit sobotu (Mat 24,20).
b) Těžko předpokládat, že Ježíš by riskoval svůj život při kontroverzích kvůli sobotě, kdyby
věděl, že sobota za krátky čas (po jeho vzkříšení) ztratí pro jeho učedníky význam. Ježíš
nešel do sporu s farizeji, pokud šlo o obřízku či obětní zákony, protože ty jeho smrtí na kříži
ztratily svou závaznost pro jeho následovníky.
2. Ježíšovi učedníci respektovali sobotu.
Lukáš mluví o ženách, že po Ježíšově smrti "v sobotu odpočívaly podle přikázání" (Luk
23,56). A s odstupem několika desetiletí novozákonní pisatelé označují neděli důsledně jako
"první den týdne", nikdy ne jiným názvem, jako např. "den vzkříšení", "svatý den" či "den
odpočinku".
a) Pohané znali apoštola Pavla jako toho, kdo zachovává sobotu (Sk 13,42-44; por. 13,14;
17,1.2; 18,4). I když evangelizovat lze nepochybně v kterýkoliv den týdne, Pavel záměrně
vybírá pro své kázání sobotu, aby i pohanům ukázal na závažnost tohoto dne pro všechny,
kteří se připojili ke křesťanské církvi. Židé v Jeruzalémě byli dobře informováni o Pavlových
aktivitách na misijných cestách, a přece mu nikde nevytýkají přestupování soboty. Kdyby
Pavel učil nové křesťany zachovávat neděli, nemohl by se bránit tak, jak to dělá ve Sk 24,14,
a Židé by mu to určitě v tomto sporu připomenuli.
b) Nejlepším argumentem pro to, že v apoštolské církvi se světila sobota, je mlčení Nového
Zákona v otázce změny bohoslužebného dne. Je třeba si uvědomit, že velká část prvních
křesťanů byla ze židovstva. Tito židokřesťané celý svůj život světili sobotu. Kdyby nastala
změna, byl by to drastický rozchod s tím, na co byli zvyklí. Určitě by to vyvolalo polemiku a
spory přinejmenším jako obřízka. Obřízce jsou věnované mnohé kapitoly apoštolských spisů.
To, že se o sobotě nemluví, ukazuje, že nebyla předmětem diskuse.
Nikde Bible nepřikazuje, abychom zachovávali jakýkoliv jiný den než sobotu. Žádný jiný den
není vyhlášen svatým či odděleným. Podle Písma svatého Ježíš Kristus ani jeho apoštolé
nezměnili den odpočinku. Jestliže dnes většina křesťanů považuje za bohoslužebný den
neděli, je přirozené se ptát, kdy a kde nastala tato změna.
3. Změna zachovávání neděle místo soboty se stala postupně a z různých příčin.
a) První důkazy, které ukazují, že křesťané zachovávali neděli jako týdenní den odpočinku,
jsou z druhé poloviny 2. století, tedy asi 60 let po smrti apoštolů (a to jen v Římě a Alexandrii).
Existují však důkazy o tom, že většina křesťanů považovala sobotu za zvláštní den ještě ve
čtvrtém a pátém století. To ukazuje, že změna nebyla náhlá, ale byla výsledkem
dlouhodobého procesu.
b) Je zajímavé si povšimnout, jaké důvody pro tuto změnu uvádějí církevní otcové. Říkají, že
v první den týdne bylo stvořeno světlo (Justín Martyr), že neděle je osmý den týdne
(Barnabáš), že Kristus byl vzkříšen v tento den. Nová Zákon však ukazuje, že připomínkou
Kristova vzkříšení je křest (Řím 6,3.4); památkou stvoření je podle Bible sobota. Kromě toho
Barnabáš tvrdí, že "sedmý den není možno zachovat", Ireneus, že "sedmý den netřeba světit,
neboť každý den je svatý", a Tertulián, že "sedmý den netřeba zachovávat, neboť
zachováváme neděli". Zároveň však Tertulián připomíná, že svěcení neděle nemá "žádný
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biblický důvod, ale že je možné ospravedlnit zachovávání nepsané tradice, pokud je doložená
zvyklostí".
c) Je pozoruhodné, že žádný pisatel druhého a třetího století necituje biblický text jako
autoritu pro zachovávání neděle namísto soboty. Nikdo, ani Barnabáš, Ignácius, Justín,
Ireneus, Tertulián, Klement Římský, Klement Alexandrijský, ani Origenes, ani Cyprián, ani
žádný jiný autor, který žil v čase, když nastala změna, neuvádí Ježíšův příkaz či nějaký
biblický text, jako zdůvodnění této změny.
Protože neexistuje biblická podpora pro tuto změnu, adventisté považují zachovávání neděle
za vážnou odchylku od apoštolské víry a praxe. Protože sebe vnímají jako pokračovatele
reformace, považují za nutné volat lidi k návratu k biblické praxi a k věrnosti biblickému učení.

Výkladové poznámky
1. Prv než Písmo zaznamená prvé udalosti ľudských dejín, ukazuje na ustanovenie soboty. V
prvej správe o stvorení Boh je nazvaný Elohim. Toto meno sa vzťahuje na Boha, ktorý je
všeobecným Bohom nad celým svetom, nielen Bohom Izraela (1 Moj 1,1). Úvod k Dekalógu
tiež hovorí, že Boh-Elohím vyriekol "všetky tieto slová", nie Boh-Jahve, čo je meno, pod
ktorým Boha poznal len Izrael. I to má ukázať na univerzálnosť soboty a Desatora vôbec.
Tí, ktorí tvrdia, že sobota nie je záväzná pre kresťanov, musia napadnúť jej rajský pôvod a
ukazovať, že sobota je židovské ustanovenie, ktoré platilo len pre tento národ. Biblia však
nikde neuvádza, že by nejaký pamätník bol zavedený stáročia či tisícročia po udalosti, ktorú
mal pripomínať. Ak sobota je pamiatkou stvorenia (2 Moj 20,8-11), potom musí začať
fungovať od udalosti, na ktorú poukazuje. Pascha sa začala zachovávať od vyvedenia z
Egypta; 12 kameňov bolo postavených na brehu Jordána hneď po jeho prekročení; Večera
Pánova bola zavedená v predvečer Ježišovej smrti.
Rajským pôvodom soboty je daná jej morálna podstata a univerzálna platnosť, nie je preto
možné označiť ju za ceremoniálnu záležitosť, určenú len pre určitých ľudí v určitom čase na
určitom mieste. Sobota nie je "židovská", ale ako hovorí prikázanie - "sobota Hospodina,
tvojho Boha". Prikázanie nehovorí "šesť dní budeš pracovať, ale jeden je sobota Hospodina,
tvojho Boha", ale "šesť dní budeš pracovať, ale siedmy je sobota Hospodina, tvojho Boha".
2. V Novej zmluve existuje 8 textov, ktoré spomínajú "prvý deň týždňa". Ako sme už
poznamenali, je veľavravnou skutočnosťou, že žiadny biblický pisateľ nenazýva nedeľu
"dňom vzkriesenia", ale jednoducho číslovkou, teda bez akéhokoľvek zvláštneho významu.
Jeden z týchto ôsmich textov hovorí, že Ježiš vstal z mŕtvych v prvý deň týždňa (Mar 16,9),
štyri sú uvedené v súvislosti s príchodom žien k Ježišovmu hrobu (Mat 28,1; Mar 16,2; Luk
24,1; Ján 20,1). Lukáš výslovne uvádza, že dôvod, prečo ženy šli k Ježišovmu hrobu v
nedeľu, bol, že tento deň nepovažovali za svätý.
Ján 20,19 je šiesty text a hovorí o tom, že Ježiš sa zjavil učeníkom v prvý deň týždňa - v deň
svojho vzkriesenia. Učeníci nie sú zhromaždení na oslavu vzkriesenia (ako by to niektorí
ľudia radi videli), pretože vo zmŕtvychvstanie ešte ani neverili. Za zavretými dverami sa
zhromaždili preto, lebo mali strach zo židovských vodcov národa.
Siedmy je text 1 Kor 16,2. Takmer každý biblický slovník ho uvádza ako "dôkaz" svätenia
nedele v prvotnej cirkvi. Žiaľ, že prianie je otcom myšlienky. V texte Pavol jasne hovorí, že
kresťania majú dary uložiť "u seba" (par heautó). Kresťania teda neboli v tento deň v
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zhromaždení, ale vo svojich domovoch. Je škoda, že niektoré preklady tendenčne
vynechávajú slová "u seba".
Sk 20,7 je posledným textom pojednávajúcim o prvom dni týždňa a jediným, ktorý hovorí o
náboženskom zhromaždení. Je jasné, že stretnutie sa odohralo večer (v. 7b.8). Dôvodom
stretnutia bola rozlúčka v Pavlom, ktorý mal odísť. Lukáš tento príbeh uvádza preto, lebo
Pavol vzkriesil Eutycha. (V 20. a 21. kapitole Lukáš používa spolu 13 chronologických
údajov.) Ak Lukáš používa židovské počítanie (čo je veľmi pravdepodobné), zhromaždenie sa
odohralo v sobotu večer, a tak nedokazuje nič o zachovávaní nedele. Ak sa konalo v nedeľu
večer, ťažko môžeme príležitostnú večernú pobožnosť zvolanú kvôli rozlúčke s apoštolom
považovať za dôkaz pravidelnej bohoslužby v nedeľu ráno. Žiadny iný text totiž nehovorí, že
by sa kresťania v nedeľu pravidelne schádzali.
Niektorí kresťania považujú Zj 1,10 za "dôkaz", že nedeľa sa nazývala v biblických dobách
"dňom Pánovým". Skutočnosť, že tomu tak bolo o niekoľko storočí neskôr, nie je dôkazom
pravdivosti v dobe Jánovej. Je pravdou, že v druhom storočí sa tento termín vzťahoval na
veľkonočnú nedeľu, a na nedeľu všeobecne bol aplikovaný až oveľa neskôr. Písmo by sme
však nemali vykladať tradíciou, ale Písmom. Biblia jasne ukazuje, ktorý deň Boh považuje za
svoj deň (trikrát v 2 Moj 20,8-11; Mar 2,27.28; Iz 58,13).
3. Niektorí by radi videli v texte Gal 4,10 odsúdenie svätenia soboty. Treba si predovšetkým
uvedomiť, že tento text nie je v kontexte diskusie o Desatore (podobne ako ani Kol 2,16 a
Rím 14,5.6). Text v Gal 4,10 nemenuje sobotu, ale dni, ku ktorým sa bývalí pohania opäť
vracajú. Zachovávali vari títo pohania pred svojím obrátením ku kresťanstvu sobotu? Ak mal
Pavol na mysli konkrétny deň, prečo nepoužil jednoznačné slovo, ale všeobecné označenie
"dni"?
Rím 14 hovorí o asketických skupinách, ktoré spájajú jedenie a dni. Zrejme odmietali určité
mäsité jedlá a víno v súvislosti s konkrétnymi pôstnymi dňami (v. 21). Mojžišovský zákon
nikde nezakazoval jedenie mäsa čistých zvierat a nepredpisoval jedenie zeleniny.
4. Zo 60 textov Novej zmluvy o sobote je Kol 2,16 jediným miestom, kde je zmienka o sobote
v negatívnom svetle. Tento text varuje pred zákonníckym zachovávaním "sviatkov,
novomesiacov a sobôt". Slovo "sobota" je tu v množnom čísle, čo by mohlo odkazovať na 3
Moj 23,11.32, kde sú spomínané ceremoniálne soboty, na rozdiel od soboty týždennej. Je
však jasné, že apoštol nemá na mysli sobotu v jej rajskej podobe, ale v prekrútenom
židovskom zmysle a s ľudskými ustanoveniami, ktoré sú viazané na astrológiu a uctievanie
anjelov. Tento verš je proti určitému, nie každému dodržiavaniu soboty. Text nehovorí, že
sobota bola zrušená, a už vôbec nezakazuje jej zachovávanie, práve tak, ako Pavol
nezakazuje ani neruší všetko jedenie a pitie. Pavol varuje pred tými, ktorí "súdia" (posudzujú,
kritizujú, odsudzujú) veriacich kvôli konaniu, jedeniu a dotýkaniu sa vecí, čo všetko sú len
"ľudské nariadenia a učenia" a "samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie
tela" (v. 20.21.23). Kol 2,16 hovorí, že veriaci by nemal dopustiť, aby mu iní diktovali
malicherné pravidlá v súvislosti s bohoslužbou a stravovaním.
Tento text nie je možné vztiahnuť na štvrté prikázanie, pretože:
a) slovo "zákon" (nomos) sa v liste Koloským nenachádza, (v liste Rímskym sa nachádza viac
ako 70-krát, v liste Galatským viac ako 30-krát); nehovorí tu teda o Božom zákone - Desatore;
b) slovo "prikázanie" (entolés) sa v liste Koloským nenachádza v súvislosti so žiadnym
starozmluvným prikázaním; nehovorí teda o štvrtom prikázaní;
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c) hlavný výpad Pavlovej polemiky je proti "filozofii" a "prázdnemu mudrovaniu" spojenému s
"uctievaním anjelov", s poviazanosťou "živlami sveta" a s asketizmom v jedení a pití; nehovorí
teda o niečom, čo má Božský pôvod v raji.
Text teda odsudzuje "koloskú heréziu", nie každé jedenie, pitie a zachovávanie soboty, ale
len to, ktoré je spojené s nebiblickými asketickými predpismi, uctievaním anjelov a
prekonaným zákonníctvom.
5. Je nepresné tvrdiť, že rímsky cisár Konštantín zmenil v štvrtom storočí zachovávanie
soboty na zachovávanie nedele. Nedeľa bola zachovávaná už predtým a sobota ešte stáročia
potom. Jeho rozhodnutie bolo len vyvrcholením určitého trendu, ktorý v cirkvi už existoval.
Jeho výnos zo 7. 3. 321: "Nech v Ctihodný deň slnka magistráty a ľudia bývajúci v mestách
odpočívajú a všetky dielne nech sú zavreté" mal predovšetkým občiansku autoritu. Až neskôr
cirkevný snem v Laodicei vydal nariadenie: "Kresťania nemajú napodobovať Židov a byť v
sobotu nečinní, ale majú v tento deň pracovať, avšak deň Pánov si majú ako kresťania zvlášť
uctiť a, pokiaľ možno, nepracovať." Neskoršie cirkevné výnosy určujú prísne tresty pre tých,
ktorí by neuposlúchli a pracovali v nedeľu, či nepracovali v sobotu.
Praktické dôsledky
Videli sme, že sobota je skutočne znamením alebo symbolom právd, ktoré my ľudia si najviac
potrebujeme pripomínať: podstaty Boha (Boh je láskavý Stvoriteľ, ktorý nás stvoril na svoj
obraz); podstaty človeka (sme stvorenie, ktoré je závislé od Boha a len v ňom nájde trvalú
radosť); podstaty spasenia (prísť s vierou k Bohu s prázdnymi rukami); podstaty hriechu
(nezávislosť od Bohu); ďalej pravdy o stvorení, vykúpení, o budúcom svete (Žid 4,9), o
nedostatočnosti vecí, o nadradenosti času nad priestorom, o dôležitosti klaňania sa Bohu atď.
Zatiaľ čo zvieratá žijú len v prítomnosti, bez výčitiek z minulosti, či nádeje do budúcnosti,
človek si uvedomuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Sobota nám hovorí o dôležitosti
každého tohto časového úseku. Poukazuje späť na to, že sme Božím stvorením, ukazuje na
význam práce, odpočinku a bohoslužby v prítomnosti a zároveň ukazuje na obnovenie
rajských podmienok v budúcnosti pri druhom príchode Ježiša Krista.
Sobota tak dáva odpoveď na tri základné otázky, ktoré vždy trápili ľudstvo: "Odkiaľ
pochádzam?", "Prečo som tu?" a "Kam idem?" Učí ma, že (1) som dieťa milujúceho
nebeského Otca, ktorý sa chcel podeliť o svoju radosť, a preto stvoril človeka; (2) zmyslom
života je spoločenstvo s Bohom a tým obnova Božieho obrazu vo mne, ktorý hriech narušil;
(3) jedného dňa rajské spoločenstvo s Bohom bude opäť obnovené a zavládne trvalý pokoj.
Táto obnova nie je daná mojím konaním, ale stvoriteľsko-vykupiteľskou mocou Božou.
Každá nová sobota pripomína zábudlivému hriešnikovi to, čo potrebuje najviac vedieť - kto je
Boh, kto je on, aký je pôvod všetkého, aký je cieľ všetkého, aká je cesta k všetkému.
Sobota je Božím darom celému ľudstvu. Namiesto toho, aby sme sa samoľúbo vyťahovali
tým, čo robíme či nerobíme, skúsme vždy nanovo prežiť radosť, ktorú nám Boh v sobote
ponúka, a ponúknuť ju aj ďalším.
Sobota však nie je predovšetkým doktrína, vieroučný bod, ale skúsenosť, zážitok. K sobote
by sme mali pristupovať ako k nádhernej príležitosti, nie k neradostnej povinnosti.
Každá nová sobota pripomína zábudlivému hriešnikovi to, čo potrebuje najviac vedieť - kto je
Boh, kto je on, aký je pôvod všetkého, aký je cieľ všetkého, aká je cesta k všetkému.
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