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ÎIJETE V NAPùTÍ?

V krásné portugalské krajinû stojí na vrcholu útesu
starobyl˘ klá‰ter. Náv‰tûvníkÛm, kter˘m se podafií
dostat se na vrchol, je odmûnou nádhern˘ pohled na kra-
jinu. Je tu v‰ak jeden problém. Jedin˘ zpÛsob, jak se lze
do klá‰tera dostat, je nechat se vytáhnout na útes v prou-
tûném ko‰i uvázaném na lanû.

Jednoho dne opou‰tûl klá‰ter prÛvodce s jist˘m
náv‰tûvníkem. KdyÏ je ‰ediv˘ mnich spou‰tûl v ko‰i
dolÛ po srázu, ko‰ se rozhoupal nad hornatou kotlinou.
Nervózní náv‰tûvník se otoãil ke svému prÛvodci
a chvûjícím se hlasem se ho zeptal: „Prosím vás, jak
ãasto zde mûní lano?“ PrÛvodce s kamennou tváfií odpo-
vûdûl: „PokaÏdé, kdyÏ se staré lano pfietrhne.“

Jistû si dovedete pfiedstavit, jaké napûtí proÏíval
náv‰tûvník cestou dolÛ. Tisíce lidí se vlastnû fiítí Ïivotem
v podobné situaci. Neustále se za nûãím honí, vzrÛstá
napûtí, zvy‰uje se úzkost. Stále více práce je tfieba zvlád-
nout za mnohem ménû ãasu. Lidé se kaÏd˘ veãer vracejí
domÛ vyãerpaní. Svalí se do kfiesla, zapnou televizi –
a to je v‰echno. Stereotyp se stále opakuje – den za
dnem – a ãasem se dostavuje chronická vyãerpanost.
Hrozí, Ïe se lano kaÏdou chvíli pfietrhne.

Kam to vede? Co nás pfiinutí zpomalit? Kdy se nau-
ãíme odpoãívat? Co nás pfiimûje k tomu, abychom
poznali, Ïe nejvût‰í radosti Ïivota nepfiiná‰í majetek, ale
dÛvûra, úzké vztahy v rodinû, s pfiáteli a Bohem? Kde
lze najít pokoj ducha a vnitfiní duchovní sílu nezbytnou
pro to, abychom se vyrovnali se stresy na‰í doby?
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To jsou závaÏné otázky. Abychom na nû mohli odpo-
vûdût, vraÈme se na poãátek lidsk˘ch dûjin. Snad kdyÏ
zjistíme, jak jsme byli zformováni, dokáÏeme zabránit
tomu, abychom se pod tíhou v‰ech denních povinností
a starostí nezhroutili.

KdyÏ Stvofiitel vytvofiil planetu Zemi, dal lidem
v‰echno, co je dÛleÏité pro jejich Ïivot, zdraví a plné
‰tûstí. Vzduch byl ãist˘, voda byla prÛzraãná. Zdravé
ovoce, ofiechy a obilí rostly v hojnosti. Blahodárné slu-
neãní paprsky dopadaly na na‰e rodiãe obleãené svûtlem.

Práce byla souãástí jejich Ïivota. BÛh jim pfiikázal,
aby peãovali o zahradu. UÏiteãná práce mûla pfiispívat
ke spokojenosti a upevnûní jejich zdraví. Spolu proÏívali
ty nejvût‰í radosti. Byli stvofieni pro ‰tûstí – pro ‰tûstí,
které mûlo b˘t dÛsledkem lásky, dÛvûry a poslu‰nosti
vÛãi svému Stvofiiteli.

Trpûli snad Adam a Eva chronickou vyãerpaností?
Pracovali sedm dní v t˘dnu 18 hodin dennû, dokud ne-
byli vyãerpáni? Odpoãívali vÛbec nûkdy? Jak se vyrov-
návali se stresem?

První kniha Bible nám ve 2. kapitole1 naznaãuje od-
povûì:

Tak byla dokonãena nebesa i zemû se v‰emi sv˘mi
zástupy. Sedmého dne dokonãil BÛh své dílo, které ko-
nal; sedmého dne pfiestal konat ve‰keré své dílo. A BÛh
poÏehnal a posvûtil sedm˘ den, neboÈ v nûm pfiestal
konat ve‰keré své stvofiitelské dílo.

KdyÏ peãlivû dokonãil v ‰esti dnech zemi, sedmého
dne BÛh odpoãinul. Zanechal své práce. Proã? Byl una-
ven? Ne! BÛh odpoãinul, protoÏe ukonãil svou práci.
V‰e bylo dokonalé. BÛh vytvofiil ideální podmínky pro
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zaji‰tûní ‰tûstí Adamovi a Evû. Nezapomnûl na nic, co
potfiebovali. Radostnû pak odpoãinul v úzkém vztahu se
stvofiením, které sám uãinil.

Tím, Ïe sedmého dne, tedy v sobotu, odpoãinul, dal
BÛh pfiíklad Adamovi a Evû. Chtûl, aby si odpoãinuli od
své práce a péãe o zahradu. (Slovo „‰abbat“ znamená
zastavit nebo odpoãinout.) Proto pro nû naplánoval
zvlá‰tní den – den, ve kterém pfieru‰í svoji kaÏdodenní
práci, odpoãinou si a budou se vûnovat Bohu. Sobota
byla BoÏím darem pro Adama a Evu.

A sobota je také dnes BoÏí reakcí na horeãnat˘
bûh Ïivota ve dvacátém století. Je to lék na neutu-
chající kolotoã práce, kter˘ honí moderního ãlovûka.
BÛh nám nabízí mnohem víc neÏ peníze na luxusní
vybavení bytu, drahá auta a krásné ‰aty. Sám Stvofiitel
nás zve k odpoãinku na‰í unavené mysli a vyãerpaného
tûla. Chce b˘t s námi.

V na‰em moderním vûku evoluce nás my‰lenka
sobotního odpoãinku vybízí k tomu, abychom znovu
uctívali svého Stvofiitele. Je to stálá pfiipomínka milu-
jícího Boha, kter˘ se stará o na‰e ‰tûstí. Sobota svûdãí
o tom, Ïe BÛh má o nás osobní zájem: „Nevznikl jsi v˘-
vojem! Jsi víc neÏ jen kosti potaÏené kÛÏí. Jsi víc neÏ
pouhá rozmnoÏená molekula bílkoviny. Nepochází‰
z nûjaké tmavé a bahnité prehistorické jámy. Nejsi
jenom seskupením chemick˘ch prvkÛ, které se spojily
ãirou náhodou. Já jsem tû uãinil! Jsi stvofien k mému
obrazu.“

ProtoÏe sobotu BÛh posvûtil jako zvlá‰tní den,
obdrÏí ti, ktefií ji zachovávají jako svatou, zvlá‰tní
poÏehnání. Sobota je den urãen˘ pro du‰evní a fyzické
obãerstvení. BoÏí pfiikázání zní: „Pamatuj na den odpo-
ãinku, Ïe ti má b˘t svat˘.“ Je zajímavé, Ïe v angliãtinû
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má slovo „HOLY“ (SVAT¯) stejn˘ pÛvod jako slovo
„WHOLE“ (CEL ,̄ PLN¯) a „HEALTHY“
(ZDRAV¯). Sobota fiíká: „STOP! ZASTAV SE! Îivot
je víc neÏ jen nekoneãn˘ kolotoã práce! Je ãas si odpo-
ãinout – znovu b˘t zdrav˘ plnû a cele.“

Sobota nám také dává moÏnost proÏít urãit˘ ãas spo-
leãnû v rodinném kruhu. Bûhem t˘dne máme moÏná to-
lik práce, Ïe ãlenové rodiny sotva vidí jeden druhého.
V nûkter˘ch rodinách si spolu ani nemají co fiíct. Studie
ukazují, Ïe prÛmûrn˘ americk˘ otec se vûnuje sv˘m
dûtem bûhem celého t˘dne sotva jednu hodinu. Dokonce
je moÏné, Ïe snoubenci jsou tak zaneprázdnûni prací,
spoleãensk˘mi programy a jin˘mi ãasovû nároãn˘mi
ãinnostmi, Ïe se ani vzájemnû nemohou poznat.

PÛvodní BoÏí zámûr s rodinou byl úplnû jin˘. Sobota
byla prvním dnem, kter˘ novomanÏelé Adam a Eva spo-
lu proÏili. Nepochybnû proÏili je‰tû mnoho dal‰ích ‰Èast-
n˘ch sobot. BÛh chtûl, aby sobota byla zvlá‰tním dnem
pro vzájemné vztahy – dnem, kdy budeme komunikovat
se sv˘mi nejbliÏ‰ími, stejnû jako se sv˘m Stvofiitelem. Je
to den, kdy se máme dûlit o své radosti, nadûje a cíle,
a zároveÀ o své bolesti a zklamání.

Moje Ïena a já trávíme spolu se sv˘mi dûtmi ãasto
sobotní odpoledne procházkami v lese a spoleãnû se
radujeme ze dne, kter˘ BÛh zvlá‰È stvofiil, uprostfied pfií-
rody. Celá na‰e rodina se tû‰í na sobotu jako na nej‰Èast-
nûj‰í den t˘dne.

Sobota vná‰í pocit bezpeãí do celého Ïivota. UmoÏ-
Àuje nám lépe pfiekonávat Ïivotní napûtí. Pfied nûkolika
lety jsem ãetl o skupinû lékafiÛ, ktefií se zab˘vali studiem
pÛsobení stresu na centrální nervovou soustavu. Souãástí
jejich v˘zkumu byl i pokus se dvûma jehÀaty. Nejprve
dali jehnû do prázdného chléva. Na nûkolik krmn˘ch
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ÏlabÛ napojili elektrické pulzující zafiízení. KdyÏ se jehnû
blíÏilo k nûkterému z nich, vûdci pustili na toto mládû
krátkou dávku elektrického proudu. PokaÏdé, kdyÏ se to
stalo, jehnû sebou trhlo a co nejrychleji utíkalo do jiné
ãásti chléva. Na místo, kde proÏilo ‰ok, se jiÏ nikdy
nevracelo. Opakovalo se to u v‰ech ÏlabÛ, aÏ vystra‰ené
jehÀátko zÛstalo stát uprostfied chléva a tfiáslo se hrÛzou.
Nemûlo uÏ kam jít. V‰ude proÏilo otfies. Úplnû zmoÏené
a plné úzkosti se nervovû zhroutilo.

Druhou ãást pokusu podstoupilo jiné jehnû. Lékafii
ho pfiivedli do stejného chléva. JenÏe tentokrát tam
vpustili spolu s ním i jeho matku. A zase mu dávali ‰o-
ky. Stejnû jako jeho pfiedchÛdce sebou jehnû okamÏitû
trhlo a utíkalo – utíkalo v‰ak pfiímo ke své matce. Pfiitu-
lilo se k ní a ona mu nûÏnû vrnûla do ucha. Bylo jasnû
znát, Ïe mu dodávala jistotu, protoÏe maliãké se rychle
vrátilo pfiesnû na stejné místo, kde dostalo ‰ok poprvé.
Vûdci opût zmáãkli tlaãítko. Jehnû znovu utíkalo ke své
matce. Ona mu znovu vrnûla do ucha a mládû se znovu
vrátilo na stejné místo. To se opakovalo znovu a znovu.
Pokud mûlo jehnû svÛj v˘chozí bod, kam se mohlo po
kaÏdém ‰oku vracet, stále se ovládalo. Dokázalo se se
stresem vyrovnat.

Takov˘m v˘chozím bodem je sobota. Jako malé
jehnû, které se vrací ke své mámû, mÛÏeme nalézt odpo-
ãinutí a bezpeãí v JeÏí‰i. Sobota je palácem, chrámem
v ãase. Zatímco vût‰ina palácÛ jsou mohutné stavby
vystavûné pro krále na této zemi, sobota je chrámem
stvofien˘m v ãase – chrámem, kter˘ sestupuje z nebe na
zem kaÏd˘ sedm˘ den. KdyÏ budeme vstupovat do chrá-
mu Krále, získáme sílu ãelit tlakÛm Ïivota. Spoleãenství
s ním v sobotu je základem pro kaÏdodenní spoleãenství
bûhem t˘dne. Sobota nám dává jistotu, takÏe mÛÏeme
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fiíci: „Vûfiím, Ïe BÛh mne stvofiil a Ïe má velk˘ zájem
o to, abych se mûl dobfie. Mohu se tû‰it jeho lásce. Za-
slouÏí si moji nejvût‰í vûrnost a nejvy‰‰í úctu. Jeho mocí
mohu ãelit Ïivotním stresÛm.“

Ná‰ Stvofiitel nás miluje. Chce uti‰it na‰e pfiepjaté
nervy. Chce naplnit na‰i touhu po pokoji. A On mÛÏe
v‰echny tyto vûci uãinit – protoÏe uãinil nás. Na vás i na
mnû, pfiíteli, mu velmi záleÏí. Jsme jeho dûti.

JiÏ dávno nám dal JeÏí‰ toto krásné pozvání:
Pojìte ke mnû v‰ichni, kdo se namáháte a jste obtí-

Ïeni bfiemeny, a já vám dám odpoãinout. Vezmûte na se-
be mé jho a uãte se ode mne, neboÈ jsem tich˘ a pokor-
ného srdce; a naleznete odpoãinutí sv˘m du‰ím.2

Pravé odpoãinutí spoãívá v láskyplném a dÛvûrném
vztahu k na‰emu Stvofiiteli. Jeho nûÏné pozvání zÛstává
po v‰echna staletí stejné: „Pojìte ke mnû... a najdete
odpoãinutí.“

Sedm˘ den, sobota, je symbolem pokojné dÛvûry
v milujícího Stvofiitele. Satan chce zniãit tento vztah,
a právû proto zlostnû útoãí na sobotu. Aãkoliv BoÏí den
byl témûfi zapomenut, vûrní BoÏí muÏi a Ïeny jej zacho-
vávali po celá staletí. Abraham, Izák, Jákob, MojÏí‰
a Daniel. Petr, Jakub, Jan a Pavel. KaÏd˘ z nich slavil
BoÏí sobotu. A stejnû tak JeÏí‰.

V dal‰í kapitole se dozvíme, co nás o ní Bible uãí.
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PRAVDA ODHALUJE V¯MYSLY

Lidé ãasto pokládají v˘mysly, které se fiíkají nebo uÏ
trvají dlouhou dobu, za pravdu. Uveìme pfiíklad. Asi
350 let pfied na‰ím letopoãtem fieck˘ filozof Aristoteles
urãil, Ïe pavouk má ‰est noh. Dal‰ích 20 století v‰ichni
vûfiili, Ïe pavouk má ‰est noh. Nikdo se neobtûÏoval tím,
aby si je spoãítal. Koneãnû, kdo by si dovolil namítat nû-
co proti velkému Aristotelovi?

Vynikající biolog a pfiírodovûdec, Lamarc, v‰ak ãa-
sem objevil novou skuteãnost. Peãlivû spoãítal nohy
pavouka. A hádejte, kolik noh napoãítal. Pfiesnû osm!
V̆ mysl, kter˘ byl po staletí pokládán za pravdu, padl,
protoÏe Lamarck si dal tu práci, aby nohy spoãítal.

Podobnû se svobodnû sm˘‰lející Polák Koperník
postavil proti „pravdû“, které vûfiili „vûdci“ jeho doby.
„Slunce, ne Zemû, je stfiedem sluneãní soustavy,“ prohlá-
sil. Církevní hodnostáfii namítali: „Tak to nemÛÏe b˘t!
NemÛÏe‰ mûnit BoÏí nebesa.“ Koperník v‰ak nemûnil
nebesa. Prostû objevoval pravdu a odhaloval v˘mysly.
Existuje mnoho dal‰ích pfiíkladÛ, jak lidé po celou his-
torii vûfiili v˘myslÛm. KdyÏ jde o pfiijetí „vûdeck˘ch“
v˘myslÛ, není to pro ãlovûka tak závaÏné, ale pfiijetí ná-
boÏensk˘ch v˘myslÛ má dÛsledky, které v jistém smyslu
vlastnû „rozhodují o Ïivotû a smrti“. Jin˘mi slovy, schop-
nost rozli‰ovat skuteãnost od pfiedstav, v˘mysl od prav-
dy, má zásadní v˘znam pro vûãnost.

Jak ov‰em poznáme, které náboÏenské uãení je v˘-
mysl a které ne? Jak mÛÏeme rozeznat skuteãnou prav-
du od náboÏenské pfiedstavy? Co je na‰í autoritou?
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Koneãnou autoritou je bezpochyby BÛh. A Bible je
vûrn˘ záznam jeho slova. Obsahuje nemûnné, vûãné
pravdy. Studujeme-li BoÏí slovo, objevíme náboÏenské
v˘mysly, kter˘m se vûfiilo po celá staletí.

Kniha Zjevení demaskuje právû takov˘ v˘mysl. Ve-
liké poselství, které má pfiipravit muÏe a Ïeny na návrat
na‰eho Pána, se nachází ve Zjevení 14,6-12. Ve ver‰i 
7. ãteme tato slova:

Bojte se Boha a vzdejte mu ãest, neboÈ nastala ho-
dina jeho soudu; pokleknûte pfied tím, kdo uãinil nebe,
zemi, mofie i prameny vod.

Na první pohled se zdá, Ïe tento úryvek neodhaluje
Ïádn˘ náboÏensk˘ v˘mysl. Zkoumejme jej v‰ak hlou-
bûji. Poselství o blíÏícím se BoÏím soudu je tak dÛleÏité,
Ïe BÛh je zobrazuje jako poselství nesené tfiemi andûly,
ktefií rychle letí od jeho trÛnu nebem k celému svûtu. Má
b˘t neseno tak rychle jako oheÀ, kter˘ se ‰ífií such˘m
strni‰tûm. Má b˘t neseno ke kaÏdému národu, kmenu,
jazyku a lidu (ver‰ 6) bez ohledu na zemûpisné hranice.
Má propojit kultury a jazykové skupiny. âím více se
blíÏí poslední nebesk˘ soud, tím je v˘zva, aby se lidstvo
navrátilo k uctívání Stvofiitele (Zjevení 14,7), aktuál-
nûj‰í. Co to znamená „uctívat Stvofiitele“? Sam˘m
základem tohoto uctívání je skuteãnost, Ïe jsme stvo-
fiením, a ne Stvofiitelem. DÛvodem, proã si BÛh zaslou-
Ïí na‰i nejvy‰‰í úctu a vûrnost, je to, Ïe nás stvofiil. Zje-
vení 4,11 fiíká:

Jsi hoden, Pane a BoÏe ná‰, pfiijmout slávu, ãest
i moc, neboÈ ty jsi stvofiil v‰echno a tvou vÛlí v‰echno
povstalo a jest.

Ve vûku, kdy evoluãní hypotézy burácejí vûdeck˘m
svûtem, posílá Bible poselství vyz˘vající v‰echny lidi
k uctívání Boha – Stvofiitele. Objasní nám to blíÏe text
Efezsk˘m 3,9:
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... a vynesl na svûtlo smysl tajemství od vûkÛ ukryté-
ho v Bohu, jenÏ v‰e stvofiil. (Pfieãtûte si také Kolosk˘m 1,
13-17.) Kdo stvofiil v‰echno kolem nás? Poselství, které
dnes mÛÏeme sly‰et, vyz˘vá v‰echny lidi k uctívání toho,
kter˘ stvofiil nebesa a zemi, k uctívání Stvofiitele.

Jak má ãlovûk uctívat Stvofiitele? Zanechal BÛh nûco
na památku svého stvofiitelského díla? Co je znamením
aktu stvofiení?

KdyÏ se vrátíme do Druhé knihy MojÏí‰ovy, najde-
me uprostfied BoÏího zákona – deseti pfiikázání – pa-
mátník jeho stvofiitelské moci. Tento památník nám chce
pfiipomínat, Ïe On je Stvofiitel a my jsme jeho stvofiení.
âteme o nûm3:

Pamatuj na den odpoãinku4, Ïe ti má b˘t svat˘. ·est
dní bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu svou práci. Ale
sedm˘ den je den odpoãinutí5 Hospodina, tvého Boha.
Nebude‰ dûlat Ïádnou práci ani ty ani tvÛj syn a tvá
dcera ani tvÛj otrok a tvá otrokynû ani tvé dobytãe ani
tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch branách. V ‰esti dnech uãinil
Hospodin nebe i zemi, mofie a v‰echno, co je v nich,
a sedmého dne odpoãinul. Proto poÏehnal Hospodin den
odpoãinku6 a oddûlil jej jako svat˘.

BÛh vlastnû fiíká: „NezapomeÀ svûtit sobotu, protoÏe
je to velk˘ památník mé tvÛrãí moci.“

V‰imnûte si podobnosti mezi texty Zjevení 14,7
a 2. MojÏí‰ova 20,11. Poselství pro poslední generaci
zní:

... pokleknûte pfied tím, kdo uãinil nebe, zemi, mofie
i prameny vod.7
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2. MojÏí‰ova8 fiíká:
V ‰esti dnech uãinil Hospodin nebe i zemi, mofie

a v‰echno, co je v nich, a sedmého dne odpoãinul. Proto
poÏehnal Hospodin den odpoãinku9 a oddûlil jej jako
svat˘.

Svaté sobotní pfiikázání je uprostfied BoÏího zákona
jako stálá pfiipomínka jeho nejvy‰‰í autority a tvÛrãí
moci. Je skuteãnû znamením stvofiení.

VraÈme se ke Knize poãátkÛ, k 1. knize MojÏí‰ovû,
a zab˘vejme se stvofiením. Celá první kapitola 1. knihy
MojÏí‰ovy popisuje, jak probíhalo stvofiení, popisuje
krásu a slávu Edenu. Druhá kapitola zaãíná takto:

Tak byla dokonãena nebesa i zemû se v‰emi sv˘mi
zástupy. Sedmého dne dokonãil BÛh své dílo, které
konal; sedmého dne pfiestal konat ve‰keré své dílo.
A BÛh poÏehnal a posvûtil sedm˘ den, neboÈ v nûm pfie-
stal konat ve‰keré své stvofiitelské dílo.10 

Po stvofiení svûta v ‰esti dnech oddûlil BÛh sedm˘
den jako památník své tvÛrãí moci.

V‰imnûte si tfií vûcí, ke kter˘m do‰lo pfii vzniku
tohoto památníku:
1) BÛh odpoãinul (ver‰ 2). Ne proto, Ïe byl unaven˘,

ale aby dal pfiíklad lidem. Chtûl, aby kaÏd˘ sedm˘
den lidské bytosti odpoãinuly od své práce, tak jako
odpoãinul Stvofiitel. Sobota nám tedy pfiipomíná, Ïe
BÛh stvofiil tento svût.

2) BÛh poÏehnal sedm˘ den (ver‰ 3). Oddûlil ãtyfiia-
dvacet obyãejn˘ch hodin a vloÏil na nû zvlá‰tní po-
Ïehnání. KdyÏ se s ním právû tehdy setkáme, udûlí
nám zvlá‰tní poÏehnání, posílí nás, dá do srdce pokoj
a budeme i nadále proÏívat, Ïe je nám blízko.

8 2. MojÏí‰ova 20,11
9 v originále ‰abbat, tedy sobotu, sobotní odpoãinutí

10 1. MojÏí‰ova 2,1-3
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3) BÛh posvûtil sedm˘ den. Slovo „posvûtit“ znamená
oddûlit ke svatému pouÏití. Vztahuje se k nûãemu, co
je svaté, nev‰ední. BÛh je ten jedin˘, kdo mÛÏe nûco
posvûtit. Pravá lidská bohosluÏba spoãívá v uctívání
v‰eho, co BÛh posvûtil, protoÏe to posvûtil On jako
BÛh! A podle První knihy MojÏí‰ovy BÛh posvûtil
sedm˘ den.
Sedm˘ den, sobotu, BÛh tedy stvofiil jako památník

své tvÛrãí moci. Je to jeho svat˘ den.
Setkal jsem se s lidmi, ktefií fiíkali: „Jeden den jako

druh˘. Na tom pfiece tolik nezáleÏí, jak˘ den zachovává-
te, jen kdyÏ zachováváte jeden den ze sedmi.“ V‰imnûte
si v‰ak jasného uãení Bible. Kter˘ den BÛh posvûtil?
Sedm˘ den. Nikde Bible nehovofií o tom, Ïe BÛh odpo-
ãinul, poÏehnal a posvûtil první, tfietí nebo pát˘ den t˘d-
ne. Jedin˘ den, kter˘ BÛh kdy oddûlil, byl sedm˘ den.
A to je jedin˘ den, kter˘ se stal památníkem stvofiení.
V ‰esti dnech BÛh pracoval, tvofiil své mistrovské dílo.
Potom, sedm˘ den, ustanovil památník svého velkého
díla – sobotu – a tehdy odpoãinul. Îádn˘ jin˘ den.

¤eknûme, Ïe máte narozeniny 25. ãervna. To je den,
kdy jste se narodil. JestliÏe nûkdo fiekne: „A co je na
tom? MÛÏete si je klidnû slavit 24. nebo tfieba 26. ãerv-
na. VÏdyÈ na tom pfiece nezáleÏí!“ Bezpochyby odpoví-
te: „Na tom záleÏí! Já mám narozeniny 25. ãervna.
JestliÏe se oslavy budou konat den pfiedtím nebo potom,
nic to nezmûní na skuteãnosti, Ïe jsem se narodil 
25. ãervna!“ Nebo jste mûl v urãit˘ den svatbu. Potom si
kaÏd˘ rok v tento zvlá‰tní den se svou manÏelkou pfiipo-
mínáte, Ïe jste se rozhodli spolu Ïít. V̆ roãí svatby vám
to stále pfiipomíná. Je to zvlá‰tní den.

A tak je to i se sobotou. Existuje jenom jeden den,
kter˘ BÛh oddûlil a kter˘ je sedm˘.
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Po celou historii byla sobota zachovávána jako pa-
mátník Kristovy tvÛrãí moci. Je znamením vûrnosti,
svobody a lásky v kaÏdém vûku. Podívejme se na text
z knihy Ezechiel11:

SvûÈte mé dny odpoãinku a budou znamením mezi
mnou a vámi, abyste vûdûli, Ïe já jsem Hospodin, vá‰
BÛh.

Po celou dobu Starého zákona byla sobota znamením
vûrnosti. Odli‰ovala BoÏí lid od pohanÛ. Byla ustano-
vena pfii stvofiení a zachovávána dfiíve, neÏ existoval Ïi-
dovsk˘ národ. BoÏí lid ji zachovával po celou dobu
Starého zákona.

Ale co Nov˘ zákon? A co JeÏí‰ Kristus? Zachová-
val sobotu? ProtoÏe je na‰ím velik˘m pfiíkladem a pro-
toÏe „kaÏd˘, kdo fiíká, Ïe v nûm zÛstává, musí Ïít tak,
jak Ïil on,“12 je logické, Ïe pro nás je rozhodující jeho
pfiíklad.

ObraÈme se k Novému zákonu. U Luká‰e 4,16 na-
cházíme toto jasné sdûlení:

Pfii‰el do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyãeje
ve‰el v sobotní den do synagógy a povstal, aby ãetl
z Písma.

Pán JeÏí‰ Kristus se pravidelnû v sobotu úãastnil po-
boÏností. Kdybychom mûli moÏnost vrátit se zpût do do-
by zhruba pfied dvûma tisíci lety, urãitû bychom nahlédli
do malé tesafiské dílny, kde pracoval JeÏí‰ se sv˘m
otcem. Zfiejmû bychom usly‰eli bouchání kladiva a fiezá-
ní pily – první den, druh˘, tfietí... Snad bychom si v‰imli
malé cedulky na dvefiích: „Otevfieno“. Sedm˘ den by
dílna urãitû zmlkla a na dvefiích by se objevila cedulka:
„V sobotu zavfieno“.

11 Ezechiel 20,20
12 1. Janova 2,6
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Nûktefií namítají: „JeÏí‰ zachovával sobotu, protoÏe
byl Ïid.“

Co fiíká 2. MojÏí‰ova 20,10? Ale sedm˘ den je den
odpoãinutí Hospodina, tvého Boha. Ne, sobota není
Ïidovská! Je to sobota Hospodina, tvého Pána. Je to
vlastnû KristÛv den – památník jeho tvÛrãí moci. So-
bota byla ustanovena pfii stvofiení ãlovûka – o celá
staletí dfiíve, neÏ existoval Ïidovsk˘ národ. JeÏí‰ tuto
skuteãnost potvrdil slovy: Sobota je uãinûna pro ãlo-
vûka.13 

Jiní tvrdí, Ïe Kristovou smrtí na kfiíÏi konãí závaz-
nost svûcení soboty. Platí to, nebo nikoli? JestliÏe Kris-
tus pfii‰el, aby zru‰il sobotu, jestliÏe pfii‰el, aby zmûnil
zákon napsan˘ BoÏím prstem na hofie Sinaj, proã ji
nezru‰il je‰tû za svého Ïivota? Proã by o tom nefiekl
sv˘m uãedníkÛm? Místo toho nám naopak názornû uká-
zal, jak máme svûtit sobotu. O tom, Ïe platí pfiikázání
o sobotû, svûdãí téÏ JeÏí‰ova slova:

Nedomnívejte se, Ïe jsem pfii‰el zru‰it Zákon nebo
Proroky; nepfii‰el jsem zru‰it, n˘brÏ naplnit.14

Prozkoumejme detailnûji nûkterá JeÏí‰ova slova.
V 24. kapitole Matou‰ova evangelia JeÏí‰ mluví proroc-
ky o zniãení Jeruzaléma. Proroctví se naplnilo v roce 70
na‰eho letopoãtu (pfiibliÏnû ãtyfiicet let po ukfiiÏování).

Modlete se, abyste se nemuseli dát na útûk v zimû
nebo v sobotu.15

DÛleÏité je, Ïe JeÏí‰ fiekl tato slova sv˘m nejbliÏ‰ím
následovníkÛm. Z toho vypl˘vá, Ïe JeÏí‰ nepfiedpokládal
nûjakou zmûnu soboty.

Co se dûlo po nanebevzetí Pána JeÏí‰e? Co dûlali jeho
uãedníci? Hovofií Bible o tom, kter˘ den zachovávali

13 Marek 2,27
14 Matou‰ 5,17
15 Matou‰ 24,20
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uãedníci a raná církev? Dozvíme se, kter˘ den po-
vaÏovala novozákonní církev za den odpoãinku?

Pfies Perge ‰li (Pavel a Barnabá‰) dál do Pisidské
Antiochie. KdyÏ nastala sobota, ve‰li do synagógy
a posadili se.16

Bûhem sobotní dopolední bohosluÏby dostali Pavel
a Barnabá‰ pfiíleÏitost kázat Krista jako naplnûní Starého
zákona (ver‰ 15). Aãkoliv vût‰inu ÏidÛ to rozzufiilo,
pohané vnímavû naslouchali.

Ver‰ 42 pokraãuje:
KdyÏ Pavel a Barnabá‰ vycházeli ze synagógy, v‰ich-

ni je prosili, aby k nim o tom v‰em znovu promluvili
pfií‰tí sobotu.

Pohané chtûli sly‰et Pavla znovu kázat. V‰imnûme
si, jak dûj pokraãuje ve ver‰i 44: 

Pfií‰tí sobotu pfii‰lo skoro celé mûsto sly‰et BoÏí
slovo. 

Kdyby byl Pavel zachovával nedûli, první den t˘dne,
byl by tûmto kfiesÈanÛm z pohanÛ fiekl: „Nemusíte ãekat
aÏ do pfií‰tí soboty. Pfiijìte zase zítra, v nedûli. Nedûle je
nov˘ den odpoãinku pro kfiesÈany z pohanÛ.“ Ale Pavel
nic takového nefiekl. Bible pí‰e, Ïe pohané sly‰eli Pavla
pfií‰tí sobotu. Tak se dovídáme, Ïe ãtrnáct let po vzkfií‰e-
ní uãedníci stále je‰tû zachovávali sobotu.

Církev Nového zákona byla tedy církví zachovávají-
cí sobotu. Neexistuje Ïádn˘ jasn˘ pfiíkaz svûtit jin˘ den.
V Bibli nemáme ani zmínku o tom, Ïe by uãedníci uãili,
Ïe JeÏí‰ zamûnil sobotu za nedûli.

Milovan˘ uãedník Jan nám poskytuje dal‰í klíã. Ve
vyhnanství na skalnatém ostrovû Patmos pí‰e:

Ocitl jsem se ve vytrÏení ducha v den Pánû, a usly‰el
jsem za sebou mocn˘ hlas jako zvuk polnice.17 
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Jan svûdãí, Ïe v prvním století mûli uãedníci zvlá‰tní
den, ve kterém uctívali Boha Stvofiitele. Naz˘val se „den
Pánû“. Jan neupfiesÀuje, kolikát˘ den t˘dne to byl. Nû-
ktefií lidé proto zde nacházejí pfiíleÏitost ke spekulacím.
Na‰í jedinou autoritou je v‰ak slovo samotného Krista.
On fiíká: VÏdyÈ Syn ãlovûka je Pánem nad sobotou.18

Zde máme jasnou v˘povûì. Sobota je den Pánû. Kristus
je Pánem soboty. Je to jeho den.

A pfiesto se nûktefií lidé ptají: „Dovedeme skuteãnû
pfiesnû urãit, kter˘ den je sedm˘? Ano, BÛh má zvlá‰tní
den, den odpoãinku. NemÛÏeme ale s urãitostí fiíci, kter˘
den je sedm˘.“ Pojìme tedy k vûci. Mûlo by nûjak˘
smysl, aby Kristus ustanovil urãit˘ den jako památník
své tvÛrãí moci – zvlá‰tní den, kdy ho v‰ichni mají uctí-
vat a kdy mají odpoãívat –, a potom by jasnû nezjevil,
kter˘ den to je? Ne! To by nemûlo Ïádn˘ smysl. Musejí
pfiece existovat klíãe k odhalení pravdy o zvlá‰tním
BoÏím dni. Vyzkou‰ejme je.

Chtûl bych uvést tfii zpÛsoby, jak lze jednoznaãnû
urãit, Ïe sedm˘ den je sobota:

– biblick˘,
– jazykov˘,
– astronomick˘.
Nejprve se podívejme na biblické dÛkazy. Bible nám

je jasnû ukazuje. U Luká‰e 23 máme zaznamenánu zprá-
vu o Kristovû ukfiiÏování. KdyÏ Luká‰ pí‰e o dni, kdy
Kristus zemfiel, uvádí ve ver‰i 54:

Byl pátek a zaãínala sobota.
Ve ver‰i 56 potom Luká‰ popisuje, co dûlaly Ïeny

(které následovaly JeÏí‰e) den po Kristovû smrti. Pí‰e:
Potom se vrátily, aby pfiipravily vonné masti a oleje.

Ale v sobotu zachovaly podle pfiikázání sváteãní klid.

18 Matou‰ 12,8
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TakÏe pfiikázání o svûcení soboty po ukfiiÏování stále
platilo a Ïeny, následovnice JeÏí‰e, je zachovávaly. Mi-
lovaly svého Mistra, proto respektovaly jeho pfiikázání,
a v sobotu, zatímco JeÏí‰ byl v hrobû, odpoãinuly. Co
se odehrálo pfii vzkfií‰ení, je popsáno ve 24. kapitole,
v 1. ver‰i:

Prvního dne po sobotû, za ãasného jitra, pfii‰ly k hro-
bu s vonn˘mi mastmi, které pfiipravily.

Luká‰ pí‰e o tfiech po sobû jdoucích dnech: První
den, den pfiipravování – den, kdy Kristus zemfiel. Druh˘
den, sobota – den, kdy Ïeny odpoãinuly. Tfietí den, první
den t˘dne – den vzkfií‰ení.

KfiesÈansk˘ svût se v podstatû shoduje v tom, kter˘
den Kristus zemfiel, a naz˘vá ho „velk˘m pátkem“. A co
den, kdy Kristus vstal? S tím také nejsou problémy.
KfiesÈané na celém svûtû oslavují „velikonoãní nedûli“.
TakÏe den, kdy Kristus zemfiel, je pátek; den, kdy byl
Kristus v hrobû – sobota; a den, kdy vstal – nedûle.
Sobota je den mezi pátkem a nedûlí. Jednodu‰e si mÛÏe-
me spoãítat: Pokud je nedûle první den, pak pátek je
‰est˘ a sobota sedm˘. Bible je v této vûci jednoznaãná.

Za druhé se podívejme na dal‰í dÛkaz – na jazyk.
Ve slovnících nacházíme pod heslem sobota vysvûtlení:
„Sobota je sedm˘ den t˘dne“ (Webster’s Standard Dic-
tionary). Ve skuteãnosti se slovo sobota objevuje ve 108
jazycích svûta. V portugal‰tinû a ‰panûl‰tinû „sabbado“,
v ru‰tinû „subbota“, v bulhar‰tinû „‰ubuta“ a v arab‰tinû
„as-sabt“. Jazyky svûta vydávají svûdectví o veliké a slav-
né skuteãnosti, Ïe sobota je sedm˘ den t˘dne.

Za tfietí – astronomie. Co dokazuje? Dívali jste se
nûkdy do kalendáfie, abyste zjistili, kter˘ den je sedm˘?
Co jste zjistili? Je‰tû nedávno i v na‰ich kalendáfiích
(a dodnes to vidíme v nûkter˘ch kalendáfiích ze
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zahraniãí) byla nedûle – první den, pondûlí druh˘,
úter˘ tfietí, stfieda ãtvrt˘, ãtvrtek pát˘, pátek ‰est˘
a sobota sedm˘ den. Bylo tomu tak vÏdycky? Odkud
pochází tento cyklus? Od Slunce? Ne – Slunce fiídí
roãní cyklus (je to doba, za kterou Zemû obûhne okolo
Slunce). ¤ídí t˘denní cyklus Mûsíc? Ne – Mûsíc má na
starosti mûsíãní cykly (mûsíc je doba, za kterou Mûsíc
obûhne okolo Zemû). A co Zemû otáãející se kolem
své osy? Pochází t˘denní cyklus odtud? Ne – Zemû
urãuje denní cyklus (den je doba, za kterou se Zemû
otoãí kolem své osy).

Pokou‰el jsem se získat konkrétní dÛkaz o pÛvodu
a trvání t˘denního cyklu, proto jsem se rozhodl napsat
královskému astronomovi na Královské greenwichské
observatofii v Lond˘nû (Royal Greenwich Observatory).
Tato observatofi zaznamenává pfiesn˘ ãas celého svûta.
Cituji svÛj dopis ze dne 11. února 1974:

VáÏen˘ pane,
v souãasné dobû se zab˘vám v˘zkumem stálého trvá-

ní t˘denního cyklu. RÛzní evrop‰tí astronomové uvádû-
jí, Ïe t˘denní cyklus nebyl od pradávna pfieru‰en. Jin˘-
mi slovy, sedm˘ den na‰eho souãasného t˘dne se shoduje
se sedm˘m dnem t˘dne v biblick˘ch dobách. Mám tfii
otázky:

1) K ãemu do‰ly va‰e v˘zkumy stálosti t˘denního
cyklu od dávn˘ch dob?

2) Ovlivnily zmûny kalendáfiÛ (juliánsk˘ na grego-
riánsk˘ atd.) nûjak˘m zpÛsobem t˘denní cyklus?

3) Navazuje sobota v na‰í dobû neporu‰en˘mi cykly
sedmi dnÛ na sobotu, o které se v Bibli hovofií v souvis-
losti s ukfiiÏováním?
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VáÏím si Va‰eho ãasu, kter˘ budete vûnovat zodpovû-
zení tûchto otázek, a tû‰ím se na Va‰i brzkou odpovûì.

S pozdravem
Mark Finley

Dovolím si uvést odpovûì:

VáÏen˘ pane,
byl mi pfiedán Vá‰ dopis pro Royal Greenwich Ob-

servatory a pan fieditel mne poÏádal, abych Vám odpo-
vûdûl.

NepfietrÏitost sedmidenního t˘dne je zachovávána od
nejranûj‰ích dob Ïidovského náboÏenství.

Astronomové se mohou zab˘vat pouze tím, co se
vztahuje k urãení ãasu, kalendáfiních dat a letopoãtÛ. Ale
protoÏe t˘den je obãansk˘, spoleãensk˘ a náboÏensk˘
cyklus, není zde dÛvod, proã by mûlo dojít k poru‰ení
kalendáfie. KaÏd˘ pokus o naru‰ení narazil na rozhodn˘
odpor Ïidovsk˘ch pfiedstavitelÛ. Máme jistotu, Ïe se
Ïádné takové poru‰ení neujalo.

Zmûna juliánského kalendáfie na gregoriánsk˘
(1582-1927) byla provedena tak, Ïe pfii ní nebyl t˘denní
cyklus poru‰en.

S úctou
R. H. Tucker

DÛkazy z biblické historie, ze svûtov˘ch jazykÛ
a z astronomie jsou jasné. Biblická sobota je dne‰ní so-
bota, je to sedm˘ den t˘dne. Aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe
skupina tûch, ktefií zachovávají sobotu, je malá, patfií do
ní velcí lidé v‰ech vûkÛ. Sobotu zachovávali Adam,
MojÏí‰, Eliá‰, Izaiá‰, David a mnozí dal‰í.
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V‰ichni velikáni Starého zákona vûrnû respektovali
BoÏí pfiikázání a svûtili den, kter˘ BÛh poÏehnal, po-
svûtil a ustanovil pfii stvofiení. Také v‰ichni apo‰tolové
svûtili sobotu.

Nad nimi nade v‰emi v‰ak stojí JeÏí‰ Kristus. Jako
velk˘ Stvofiitel po dokonãení stvofiení v sobotu odpo-
ãinul. O staletí pozdûji Ïil mezi námi tfiicet tfii a pÛl ro-
ku jako Syn ãlovûka a svûtil sobotu, kterou oddûlil pfii
stvofiení. Dnes tent˘Ï JeÏí‰ rozevírá náruã pro vás i pro
mne. Vztahuje ruku, která byla kdysi pfiibita ke golgot-
skému kfiíÏi za na‰e hfiíchy, a nûÏnû nás vybízí: „Násle-
duj mne.“
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NEJLÉPE ZACHOVANÉ

TAJEMSTVÍ HISTORIE

Bylo to za ãasÛ Ruské fií‰e. Car se procházel jedním
z pfiekrásn˘ch parkÛ u svého paláce. V‰iml si stráÏného,
kter˘ hlídal fiadu kefiÛ. Pfiekvapilo ho to, a proto se
zeptal: „Co tady dûláte?“ „Plním kapitánovy rozkazy,“
odpovûdûl stráÏn˘. Car se obrátil na kapitána: „Proã
necháváte drÏet stráÏ tam u kefiÛ?“ „Toto nafiízení platí
odjakÏiva,“ znûla odpovûì kapitána, „jenom nevím,
proã.“ Car se rozhodl celou záleÏitost dÛkladnû pro-
zkoumat a nakonec zjistil, Ïe nikdo u jeho dvora si nepa-
matuje, Ïe by tomu kdy bylo jinak. AÏ ve star˘ch archiv-
ních záznamech ke svému údivu objevil následující
zprávu: Pfied sto lety pfiikázala Katefiina Veliká vysadit
rÛÏov˘ kefi a k nûmu postavila stráÏ, aby nûkdo na mla-
dou rostlinku ne‰lápl. Od té doby uÏ rostlina dávno zhy-
nula. Ale stráÏ tam stojí, i kdyÏ neví, proã a co hlídá.

MoÏná, Ïe si odmítavû povzdechne‰: „To je neuvûfii-
telné.“ Ale právû nûco podobného dûlají spousty lidí –
stfieÏí uãení, vûfií mu a obhajují je, a pfiitom se do církve
vkradlo pomocí tradice. Je to uãení, které je v˘myslem,
a ne BoÏím pfiikázáním. V této kapitole se v‰ak pfiesvûd-
ãíme, jak se tradice vyv˘‰ila nad BoÏí slovo. Dozvíme
se, Ïe BoÏí slovo pfiedpovûdûlo, Ïe bude uãinûn pokus
zmûnit BoÏí zákon a nahradit jej tradicí. A navíc to
potvrdí i historické archivy.

Dfiíve neÏ zaãneme zkoumat toto téma, pfiipomeÀ-
me si jednu skuteãnost. KaÏd˘ z nás má rÛzné zázemí,
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pfiesto máme nûco spoleãného. V‰ichni se totiÏ snaÏí-
me nalézt „pravdu“.

Chceme-li v‰ak porozumût BoÏí pravdû, musíme stu-
dovat BoÏí slovo. A BoÏí slovo, aãkoliv bylo napsáno
pfied staletími, zjevuje nadãasové pravdy, které tedy
mÛÏeme pouÏívat i dnes ve svém Ïivotû.

Proroctví Daniela a Zjevení se vztahují zvlá‰È ke
konci svûta. JeÏí‰ citoval proroctví Daniela a osobnû do-
poruãil sv˘m uãedníkÛm, aby je studovali. KdyÏ se ho
uãedníci otázali: Povûz nám, kdy to nastane (zniãení
chrámu) a jaké bude znamení tvého pfiíchodu a skonání
vûku19, JeÏí‰ jim mimo jiné fiekl:

KdyÏ pak uvidíte znesvûcující ohavnost, o níÏ je fieã
u proroka Daniela, jak stojí na místû svatém – kdo ãte‰,
rozumûj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, aÈ uprchnou do
hor.20

JeÏí‰ upozornil pokolení své doby na to, kdy se má
naplnit proroctví vztahující se ke zkáze Jeruzaléma. Od-
povûì jeho uãedníkÛm se t˘ká pfiedpovûdi zkázy Je-
ruzaléma, stejnû jako konce svûta. JeÏí‰ vyz˘vá uãední-
ky, aby studovali proroctví Daniela, aby obûma tûmto
událostem lépe porozumûli.

V knize Daniel prorok prochází dûjinami staletí – od
Babylona do na‰ich dnÛ – s neochvûjnou pfiesností. BÛh
pouÏil symbolická vidûní a sny, aby nám sdûlil svou
pravdu. Starovûk˘ ãínsk˘ filozof Konfucius to velmi
dobfie vystihl, kdyÏ fiekl: „Jeden obraz má cenu tisíce
slov.“ Prozkoumejme tedy podrobnû obraz, kter˘ nám
pfiedkládá Daniel.

Ve 2. kapitole Daniela BÛh pfiedpovídá události cel˘ch
staletí dopfiedu pomocí symbolické sochy muÏe z kovu.
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V 7. kapitole Daniela je stejné období vystiÏeno je‰tû
podrobnûji, tentokrát jsou pouÏita ãtyfii zvífiata, která
mají znázornit dûjiny lidského pokolení. Kapitoly 8 a 11
tento obraz je‰tû více doplÀují. V‰echny tyto kapitoly
pfiedstavují stejné ãasové období. KaÏdá nûjak doplÀuje
tu pfiedchozí a dot˘ká se zejména posledního pokolení
na zemi.

Daniel 7 zaãíná v prvním roce vlády babylonského
krále Balsazara. Daniel mûl sen a vûrnû ho cel˘ zazna-
menává. V‰imnûme si, co popisuje ve ver‰i 2 aÏ 7:

Vidûl jsem v noãním vidûní, hle, ãtyfii nebeské vûtry
rozboufiily Velké mofie. A z mofie vystoupila ãtyfii veliká
zvífiata, odli‰ná jedno od druhého.

První bylo jako lev a mûlo orlí kfiídla. Vidûl jsem, Ïe
mu byla kfiídla o‰kubána, bylo pozvednuto od zemû
a postaveno na nohy jako ãlovûk a dáno mu lidské
srdce.

Hle, dal‰í zvífie, druhé, se podobalo medvûdu. Bylo
postaveno tváfií k jedné stranû. Mûlo v tlamû mezi zuby
tfii Ïebra a bylo mu fieãeno: 

VstaÀ a hojnû se naÏer masa!
Potom jsem vidûl, hle, dal‰í zvífie bylo jako levhart

a mûlo na hfibetû ãtyfii ptaãí kfiídla. Bylo to zvífie ãtyfihla-
vé a byla mu dána vladafiská moc.

Potom jsem v noãním vidûní vidûl, hle, ãtvrté zvífie,
stra‰né, pfií‰erné a mimofiádnû mocné. Mûlo veliké Ïe-
lezné zuby, Ïralo a drtilo a zbytek roz‰lapávalo sv˘ma
nohama. Bylo odli‰né ode v‰ech pfiede‰l˘ch zvífiat a mûlo
deset rohÛ.

Daniel ve svém vidûní vidûl rozsáhlé panoráma boufi-
livé události. KdyÏ ãtyfii zvífiata vystupovala na scénu,
silné vûtry zufiivû rozdm˘chávaly rozboufiené vlny. Vût-
ry, vody a ‰elmy jsou symboly bûÏnû pouÏívané v Bibli.
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Vody pfiedstavují národy, zástupy, lidi a jazyky – mofie
zástupÛ bûhem cel˘ch staletí21. Vûtry ãasto symbolizují
války a boje a v‰echna podobná hnutí – diplomatická,
vojenská a politická –, která utváfiejí dûjiny svûta.22

Daniel pokraãuje: âtyfii veliké ‰elmy jsou ãtyfii krá-
lovství, která povstanou ze zemû.23 V dÛsledku válek
mezi národy povstanou a padnou ãtyfii velká království.
A ãtyfii kovy – zlato, stfiíbro, mûì a Ïelezo – na so‰e
v 2. kapitole Daniela pfiedstavují tyto ãtyfii mocnosti.
Historie to potvrzuje.

Od doby Danielovy existovaly jenom ãtyfii svûtové
fií‰e. V‰imnûme si krátce, jak se ubírala historie pfiesnû
tím smûrem, jak to bylo ukázáno Danielovi v podobû
ãtyfi ‰elem.

První byl lev s orlími kfiídly. Stejnû jako zlato na so‰e
z 2. kapitoly Daniela pfiedstavuje babylonské království.
Symboly, které jsou pouÏity ke znázornûní Babylona,
jsou nejpozoruhodnûj‰ími vûcmi na zemi: zlato, nejdraÏ‰í
z kovÛ, lev, král zvífiat, a orel, král ptákÛ. Starovûk˘ Ba-
bylon byl mocnou fií‰í! Nedávné archeologické vyko-
pávky dokazují, Ïe BabyloÀané pouÏívali lva s orlími
kfiídly jako symbol své moci. BûÏnû ho kreslili na zdech.
Jeremiá‰ také popisuje dobyvatelskou moc Babylona
jako moc lva.

Jako druh˘ povstal medvûd se tfiemi Ïebry v tlamû.
V roce 539 pfied na‰ím letopoãtem porazila Babylon
Médo-Persie. Îebra bezesporu pfiedstavují Egypt, Lydii
a Babylon. Tfii úspû‰né v˘boje na Egypt, Lydii a Baby-
lon umoÏnily Per‰anÛm chopit se svûtovlády. Médo-Per-
sie byla druhá svûtová fií‰e. V 2. kapitole Daniela ji
pfiedstavuje stfiíbro. Tato fií‰e je pfiíhodnû popsána jako

21 Zjevení 17,15
22 viz Jeremiá‰ 49,36
23 Daniel 7,17

31



krveÏízniv˘ medvûd. Pfii útocích byla její vojska ne-
lidsky krutá.

Tfietí levhart se ãtyfimi kfiídly na hfibetû, kter˘ pfied-
stavuje tfietí svûtovou fií‰i, pfiemohl medvûda. ¤ekové
pod vedením Alexandra Velikého postupovali od vítûz-
ství k vítûzství, kdyÏ postupnû dob˘vali Médo-Persii
a cel˘ svût. Levhart mûl ãtyfii hlavy. To nám ukazuje, Ïe
po Alexandrovi se fií‰e rozdûlila na ãtyfii ãásti. Socha
v 2. kapitole Daniela toto království zobrazuje jako
mûdûné.

âtvrtá, stra‰livá, hrozná, nepopsatelná ‰elma, nûkdy
oznaãovaná jako drak, po‰lapala v‰echno, co jí stálo
v cestû. Tato ‰elma pfiedstavuje krutou, drancující moc
¤íma. Vládla svûtu po ‰est století, od roku 168 pfied na-
‰ím letopoãtem. Na veliké so‰e je ãtvrté svûtové krá-
lovství fiímsk˘ch císafiÛ pfiirovnáno k Ïelezu, které drtí
a niãí. Trhala své obûti na kusy. Právû to dûlala tato svû-
tová monarchie!

Pak z této stra‰livé ‰elmy povstalo najednou deset
rohÛ, pfiedstavujících deset království. A deset rohÛ –
z toho království povstane deset králÛ.24 Îádné zvífie
v pfiírodû nemá deset rohÛ. Deset rohÛ tohoto symbo-
lického zvífiete bylo zjeveno Danielovi tisíc let pfiedem
a pfiesnû pfiedpovûdûlo rozpad ¤íma na deset ãástí.
Rozdûlení ¤ímské fií‰e poloÏilo základy moderních
evropsk˘ch národÛ. Historie to potvrzuje. ¤ím vévodil
západní Evropû aÏ do poloviny 5. století, kdy byl pfie-
moÏen, ne v‰ak jin˘m národem, ale zevnitfi, válãícími
barbarsk˘mi kmeny.

Potom se pfied Danielem objevilo nûco nového a ne-
zvyklého. Byl zjeven dal‰í v˘voj událostí v Evropû po
vzniku deseti království. Daniel pí‰e:
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ProhlíÏel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi dal‰í ma-
l˘ roh a tfii z dfiívûj‰ích rohÛ byly pfied ním vyvráceny.
Hle, na tom rohu byly oãi jako oãi lidské a ústa, která
mluvila troufale.25 Po nich (po deseti královstvích) po-
vstane jin˘ (král), ten se bude od pfiedchozích li‰it a sesa-
dí tfii krále.26

Co je tím mal˘m rohem, o kterém pí‰e Daniel? Jak˘
je to národ? Jak jej mÛÏeme rozpoznat? Krok za krokem
jej sledujme:
– Za prvé vyvstal mezi sedmi rohy. To znamená, Ïe

pochází z ¤íma, z hlavy ¤ímské fií‰e, která je ãtvrtou
‰elmou.

– Za druhé povstává po deseti rozích. To znamená
chronologicky aÏ po roce 476 na‰eho letopoãtu.

– Za tfietí tato mocnost má b˘t zcela nepodobná tûm
dfiívûj‰ím (deseti rohÛm). Deset rohÛ bylo pouze po-
litick˘mi organizacemi. Tento mal˘ roh bude ãerpat
svou autoritu z úplnû jiného zdroje – z náboÏenství,
jak zjistíme za chvíli.

– Za ãtvrté se uchopí moci tím, Ïe odstraní tfii z deseti
království. Prorok pí‰e: A ten sám sesadí tfii pfiedcho-
zí krále.

– Za páté bude mít tento mal˘ roh oãi podobné oãím
ãlovûka. Z biblického hlediska jsou oãi symbolem
boÏské inteligence27. Prorok je v Písmu nûkdy naz˘-
ván „vidoucím“. Dívá se ovlivnûn Duchem svat˘m
do budoucnosti, má mimofiádnou schopnost vidût
BoÏíma oãima. V Danielovû vidûní mûl roh „oãi“ ne
Boha, ale ãlovûka. Byl veden lidskou inteligencí
a lidskou autoritou.

25 Daniel 7,8
26 Daniel 7,24
27 viz Efezsk˘m 1,18
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Otázka zní: Která mocnost odpovídá tomuto popisu?
âím se tato mocnost li‰í od ãtyfi pfiedcházejících králov-
ství?

Historie nám dává odpovûì, a to pouze jedinou. Hned
po pádu ¤íma a vzniku deseti evropsk˘ch království byl
utvofien také náboÏensko-politick˘ stát. Za nûkolik stole-
tí rychle roz‰ífiil svÛj vliv a ovládl západní Evropu. Cho-
pil se moci pfiesnû v té dobû, o které hovofií proroctví, na
území, které pfiedpovídá proroctví, a také zpÛsobem,
jak˘ je v proroctví popsán. Moc získal díky tomu, Ïe od-
stranil tfii kmeny: Heruly, Ostrogoty a Vandaly. Tyto tfii
kmeny byly vyrvány z kofienÛ tak, jak pí‰e proroctví.
Dnes mÛÏeme je‰tû vystopovat v Evropû kofieny sedmi
z deseti kmenÛ. Napfiíklad Frankové se usadili ve Fran-
cii, Anglo-Sasové v Anglii, Alemani v Nûmecku. Ale tfii
kmeny – Herulové, Ostrogoti a Vandalové – byly úplnû
zniãeny tím, Ïe se k moci dostal „mal˘ roh“; byly zniãe-
ny, protoÏe mûly jiné pfiesvûdãení. A „mal˘ roh“ jako
obránce ortodoxní víry se snaÏil tyto tfii kmeny usvûd-
ãit z jejich bludu. KdyÏ se mu to nedafiilo, pomohl si ná-
silím.

Mal˘ roh se li‰í od v‰ech ostatních mocností, které
kdy vládly. Je to náboÏensko-politická mocnost. Je, jak
jasnû uvádí proroctví, „nepodobná“ ostatním králov-
stvím. Svût je‰tû nikdy nepoznal tak nezvyklé spojení
duchovní a politické moci, jak je pfiedstavuje mal˘ roh.

V tuto chvíli by pro nás pfii studiu Danielova proroc-
tví mohlo b˘t uÏiteãné pov‰imnout si nûkter˘ch soubûÏ-
n˘ch proroctví Nového zákona, která se vztahují ke zku-
‰enostem prvokfiesÈanské církve. Pavel se váÏnû zab˘val
budoucností církve. Star‰ím v Efezu se svûfiil s tûmito
obavami:
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Vím, Ïe po mém odchodu pfiijdou mezi vás vlci hltaví,
ktefií nebudou ‰etfiit stádo. I mezi vámi sam˘mi povsta-
nou lidé, ktefií povedou scestné fieãi, aby strhli uãedníky
na svou stranu. Buìte proto bdûlí a pamatujte, Ïe jsem
se slzami v oãích po tfii roky ve dne v noci kaÏdému z vás
neustále ukazoval cestu.28

K tomuto závaÏnému varování v dopise Tesalonic-
k˘m dodává:

Ta nepravost jiÏ pÛsobí, ale jen skrytû, dokud nebude
odstranûn z cesty ten, kdo tomu brání.29

Pokud jde o budoucnost prvokfiesÈanské církve, trápi-
ly Pavla tfii vûci. Za prvé, Ïe zvenãí vnikne opozice. Pa-
vel vnûj‰í opozici pfiirovnává k hubícím vlkÛm, ktefií
vniknou do stáda ovcí. Pfiedpovídá kruté pronásledová-
ní, kter˘m se satan pokusí zlikvidovat církev.

Vnûj‰í pronásledování, které zde Pavel pfiedpovû-
dûl, nebude v‰ak církev ohroÏovat tak jako pfii Pavlovû
druhé obavû – odpadnutí uvnitfi. Prohlásil: I mezi vámi
sam˘mi povstanou...30 Povstanou lidé, ktefií pfiekroutí
pravdu. Slovo „pfiekroutí“ znamená fale‰nû zkomolí
prav˘ v˘znam. Pavel se slzami, úpûnlivû prosil o zacho-
vání ãistoty víry. Vûdûl totiÏ, Ïe nastane odpadnutí.
A také nastalo. Tesalonick˘m napsal:

Îádn˘m zpÛsobem se nedejte od nikoho oklamat,
protoÏe nenastane (JeÏí‰Ûv druh˘ pfiíchod), dokud ne-
dojde ke vzpoufie proti Bohu a neobjeví se ãlovûk nepra-
vosti, Syn zatracení.31

Tfietím Pavlov˘m zájmem byly tedy poãátky odpad-
nutí, které rychle pfiijde. Jin˘mi slovy: nebude to trvat
dlouho a pronikne to i do církve.
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Podrobnû si rozeberme tuto vzpouru. V fieãtinû pouÏí-
vá Pavel slovo, které doslova znamená „odvrácení se“ od
ãistoty víry nebo její opu‰tûní. Pavel varuje, Ïe toto od-
vrácení od víry bude vedeno ãlovûkem bezzákonnosti
(hfiíchu), ãlovûkem odsouzen˘m k zatracení. Tento termín
je pouÏit uÏ jen na jediném místû Písma – k popisu Jidá‰e
I‰kariotského. Jidá‰ zradil JeÏí‰e, pfiitom se v‰ak choval
jako jeho pfiítel. KdyÏ Jidá‰ zrazoval svého Pána a Spa-
sitele, projevoval pfiitom navenek lásku a náklonnost.

Pavel pouÏívá stejn˘ termín ãlovûk odsouzen˘ k za-
tracení proto, aby ukázal, Ïe tato mocnost má stejné
vlastnosti, jaké mûl Jidá‰ I‰kariotsk˘. Jin˘mi slovy: tato
mocnost zradí základy evangelia, zatímco bude zacho-
vávat vnûj‰í formy a bude vyznávat vûrnost. Bude ve-
dena ãlovûkem bezzákonnosti (hfiíchu), kter˘ se bude
vydávat za BoÏího muÏe.

S tûmito znalostmi se vraÈme k Danielovi. V 8. kapi-
tole byl Danielovi zjeven obraz podobn˘ malému rohu,
kter˘ rostl v moci. Daniel pí‰e, Ïe ... pravda byla svrÏena
na zem32 touto mocí.

UÏ se obraz vyjasÀuje? Velk˘ boj staletí nebude boj
mezi náboÏenstvím a protináboÏensk˘m hnutím. Bude to
boj mezi pravdou a bludem. Opozice zvenãí bude církev
oãi‰Èovat a posilovat. Nepfiítel, ãlovûk odsouzen˘ k zatra-
cení, bude úãinnûji pracovat zevnitfi, aby pfiekroutil prav-
du a pouÏil si právû BoÏí církev k ‰ífiení fale‰ného uãení.
Daniel pí‰e:

Bude mluvit proti Nejvy‰‰ímu a bude hubit svaté
Nejvy‰‰ího. Bude se snaÏit zmûnit doby a zákon. Svatí
budou vydáni do jeho rukou aÏ do ãasu a ãasÛ a polovi-
ny ãasu...33

32 Daniel 8,12 
33 Daniel 7,25
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Takto se odpadnutí v kfiesÈanské církvi urãit˘m zpÛ-
sobem pokusí podkopat BoÏí autoritu.

Jak jsme zjistili v pfiedchozích kapitolách, BoÏí
autorita je zaloÏena na postavení Boha jako Stvofiitele
a UdrÏovatele vesmíru – vãetnû na‰eho svûta. Vzpo-
meÀme, co pí‰e milovan˘ uãedník Jan:

Bojte se Boha a vzdejte mu ãest, neboÈ nastala hodi-
na jeho soudu; pokleknûte pfied tím, kdo uãinil nebe, ze-
mi, mofie i prameny vod.34

Právo Boha b˘t uctíván a autorita jeho zákona jsou
zaloÏeny na skuteãnosti, Ïe On stvofiil hmotn˘ svût.
Stvofiil také nás. A pfiesto Daniel pí‰e, Ïe tento „mal˘
roh“ bude natolik drz˘, Ïe se bude násilnû doÏadovat
BoÏí autority a ... bude se snaÏit zmûnit doby a zákon.
Zákony, o kter˘ch se zde hovofií, nelze chápat pouze
jako lidské zákony. Lidské zákony se automaticky mûní
tím, jak se stfiídá jedno království s druh˘m. Proto se pro-
roctví musí vztahovat k vûãn˘m zákonÛm Nejvy‰‰ího.
Zasahovat do tûchto zákonÛ znamená v pravém slova
smyslu „mluvit proti Nejvy‰‰ímu“.

Jak uÏ jsme dfiíve poznamenali, mûnit zákon by bylo
v pfiímém rozporu s JeÏí‰ov˘mi slovy:

Nedomnívejte se, Ïe jsem pfii‰el zru‰it Zákon nebo
Proroky; nepfii‰el jsem zru‰it, ale naplnit. Amen, pravím
vám: Dokud nepomine nebe a zemû, nepomine jediné
písmenko ani jediná ãárka ze Zákona, dokud se v‰echno
nestane.35

BoÏí zákon bude trvat tak dlouho, dokud budou
existovat nebe a zemû. Zmen‰ovat tento zákon, sniÏo-
vat jeho autoritu nebo se pokou‰et zmûnit jeho nafiízení
je nemyslitelné. Bible jasnû uvádí, Ïe maliãk˘ roh se
právû o to pokusí. A to se také stalo.

34 Zjevení 14,7
35 Matou‰ 5,17.18
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Samozfiejmû ne v‰ichni v církvi se poddali odpadnu-
tí. Ti, ktefií odmítli, byli pronásledováni. Svatí budou
vydáni do jeho rukou..., pí‰e prorok.36 To se mÛÏe vzta-
hovat pouze k náboÏenskému pronásledování, které
potvrzuje i historie.

V‰imnûme si konce 25. ver‰e: Bude se snaÏit zmûnit
doby a zákon...37 Odkaz na zmûnu ãasÛ je zajímav˘
a dÛleÏit˘. Staãí jenom nahlédnout do BoÏího zákona
a najdeme tam jedinou zmínku o ãase – o kaÏdot˘den-
ním dni odpoãinutí – o sobotû. Jak jsme jiÏ zjistili, sobo-
ta je BoÏí svat˘ den, stálá pfiipomínka jeho stvofiení. BÛh
odpoãinul v sobotu, poÏehnal ji a posvûtil. Bylo to v za-
hradû Eden a tam bude sobota zachovávána i v budouc-
nosti. Izaiá‰38 fiíká:

I stane se, Ïe od novmûsíce do novmûsíce, od soboty
do soboty pfiicházeti bude v‰eliké tûlo, aby se klanûlo
pfiede mnou, praví Hospodin.39

Otázkou je, kter˘ zákon se mal˘ roh „pokusil zmû-
nit“. Byla sobota, která je ustanovena v BoÏím zákonû,
nûkdy zmûnûna? Pokud ano, jak a kdy?

V pfiedchozí kapitole jsme studovali, jak si sobotu
pfiipomínali a slavili první kfiesÈané jako svÛj den odpo-
ãinku a bohosluÏeb. Jan mûl své vidûní v den Pánû40.
Církev pokraãovala ve svûcení soboty do konce první-
ho století. Ale brzy ve druhém století zaãali nûktefií
kfiesÈané dobrovolnû svûtit den ukfiiÏování. Soustfiedili
se na den, kdy byl JeÏí‰ ukfiiÏován, na den, kter˘ byl
zároveÀ souãástí Ïidovsk˘ch velikonoc. Ale kvÛli fiadû
Ïidovsk˘ch vzpour proti ¤ímanÛm byli Îidé stále
ménû a ménû oblíbeni a kfiesÈané zaãali trpût proto, Ïe

36 Daniel 7,25
37 Daniel 7,25
38 Izaiá‰ 66,23
39 Kral. pfieklad
40 Zjevení 1,10
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byli pÛvodnû Ïidovskou sektou. Oslavu pfiesnic (Ïidov-
sk˘ch velikonoc) jako památníku ukfiiÏování mnozí
chápali jako dal‰í ztotoÏnûní se kfiesÈanÛ se Ïidovstvím.
Proto se nûktefií kfiesÈané rozhodli pro zmûnu.

Byl to Sixtus neboli „papa“ kfiesÈanské církve v ¤í-
mû, kter˘ stál na zaãátku cesty vedoucí k zmûnû dne
bohosluÏby ze soboty na nedûli. Pfiesvûdãil kfiesÈany, aby
místo ukfiiÏování oslavovali vzkfií‰ení, které se odehrálo
v nedûli. Nejprve se tato oslava nekonala kaÏd˘ t˘den,
ale jen jednou do roka. Tím, Ïe kfiesÈané v ¤ímû zmûnili
tuto oslavu na nedûli a vztahovali ji ke vzkfií‰ení, dis-
tancovali se od ÎidÛ.

Do‰lo v‰ak zároveÀ k tomu, Ïe oslava vzkfií‰ení sply-
nula s radostn˘m fiímsk˘m svátkem na poãest slunce.
Tûm, ktefií se obrátili od uctívání slunce, pfii‰el velmi
vhod kfiesÈansk˘ jarní svátek konan˘ v den slunce na
poãest vzkfií‰ení. Tím, Ïe Sixtus nafiídil uctívat vzkfií‰ení –
první den v t˘dnu, je ve skuteãnosti postavil do stejné
roviny s tûmi, ktefií uctívají den slunce.

K dal‰ímu dÛleÏitému zásahu v tomto dramatu do‰lo
v roce 200 na‰eho letopoãtu, kdy si papeÏ Viktor snaÏil
vynutit v˘roãní oslavy nedûle na památku vzkfií‰ení.
Exkomunikoval z církve v‰echny biskupy, ktefií se ne-
podfiídili plánu oslav svátku vzkfií‰ení. Tento v˘nos vy-
Ïadující zachovávání nedûle vyuÏil fiímsk˘ biskup jako
nástroj k tomu, aby ovládl církev. ¤ímsk˘ Sokrates, na-
dan˘ církevní historik, pozdûji napsal: „Aãkoliv témûfi
v‰echny sbory na svûtû oslavují kaÏd˘ t˘den posvátná
tajemství soboty, pfiesto kfiesÈané v Alexandrii a v ¤ímû
na základû jakési starodávné tradice s tím pfiestali.“
(SDA Source Book, str. 881) „Starodávnou tradicí“ bylo
bezpochyby uctívání nedûle, na niÏ Sixtus a Viktor kladli
dÛraz.
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První zákon, kter˘ skuteãnû nafiizoval nedûlní odpo-
ãinek, byl vydán císafiem Konstantinem v bfieznu roku
321 na‰eho letopoãtu. V jeho v˘nosu je psáno: „AÈ sou-
dy a lid bydlící ve mûstech odpoãinou v posvátn˘ den
slunce a aÈ jsou uzavfieny v‰echny dílny. Lidé na venko-
vû, ktefií se zab˘vají zemûdûlstvím, v‰ak mohou ve své
práci svobodnû a pod ochranou zákona pokraãovat.“
(TamtéÏ, str. 999) Církevní historik Philip Schaff k tomu
uvádí dÛleÏitou poznámku: „KonstantinÛv nedûlní zá-
kon se nesmí pfieceÀovat... V jeho zákonû není nikde
zmínka ani o ãtvrtém pfiikázání ani o Kristovû vzkfií‰ení.
Kromû toho z nûho v˘slovnû vyjímá venkov... KfiesÈané
i pohané byli zvyklí na sváteãní odpoãinek. Konstantin
tyto svátky sjednotil a dal pfiitom pfiednost nedûli.“ (Tam-
téÏ, str. 999.1000)

Pomalu, ale jistû byly uvádûny do chodu události
pfiedpovûdûné Pavlem a Danielem. V roce 386 na‰eho le-
topoãtu Theodosius I. zakázal v nedûli soudní spory
a zavedl dal‰í zvyk, kter˘ je dosud velmi roz‰ífien v zá-
padním svûtû: „Nikdo se nebude (v nedûli) na vefiejnosti
ani v soukromí doÏadovat splacení dluhu.“ Theodosius
II. v roce 425 na‰eho letopoãtu obrátil svou pozornost
k zábavné ãinnosti a zakázal v nedûli v‰echny zábavy,
cirkusy i divadla. Tfietí Synod orleánsk˘ v roce 538 za-
kázal v nedûli v‰echnu práci na venkovû. A tak byl krok
za krokem adoptován den slunce do kfiesÈanské církve
a stal se dnem odpoãinku pro vût‰inu kfiesÈanÛ. âasy
(pevnû stanovená údobí) byly zmûnûny! (TamtéÏ, str.
1001.1002)

Co fiíká fiímskokatolická církev ke své úloze pfii zmû-
nû soboty? Souhlasí s ní, nebo ne? Jak˘ k tomu zaujímá
postoj?
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¤ímskokatolická církev vidí ve zmûnû soboty zna-
mení moci církve. Jasnû to dokazují v˘roky katolick˘ch
pfiedstaven˘ch:
1. Jako odpovûì na otázku: „Máte nûjak˘ dÛkaz, Ïe cír-

kev má moc ustanovovat svátky?“ Stephen Keenan
napsal: „Kdyby takovou moc nemûla, nemohla by
vykonat to, v ãem s ní v‰echna moderní náboÏenství
souhlasí – nemohla by nahradit uctívání soboty, sed-
mého dne t˘dne, uctíváním nedûle, prvního dne.
Nemohla by provést zmûnu, pro kterou v Písmu není
Ïádn˘ podklad.“ (Stephen Keenan, Katechismus, str.
174)

2. Dal‰í komentáfi: „MÛÏete pfieãíst Bibli od První Moj-
Ïí‰ovy po Zjevení a nenajdete jedin˘ fiádek oprav-
Àující ke svûcení nedûle. Písma kladou dÛraz na
náboÏné zachovávání soboty, dne, kter˘ my nikdy
nesvûtíme.“ (Kardinál Gibbons, Víra na‰ich otcÛ,
str. 111.112)

3. A monsignore Segur napsal: „Byla to katolická cír-
kev, která z pravomoci JeÏí‰e Krista pfieloÏila tento
odpoãinek na nedûli jako památku vzkfií‰ení na‰eho
Pána. KdyÏ protestanté zachovávají nedûli, uctívají
tím vlastnû autoritu (katolické) církve.“ (Monsigno-
re Segur, Prosté vyprávûní o protestantismu dne‰ka,
str. 225)
V ãasopisu American Sentinel byla zpráva o tom, Ïe

otec Enright, fiímskokatolick˘ knûz, prohlásil: „Bible
fiíká: ‘NezapomeÀ svûtit sobotu.’ Katolická církev fií-
ká: ‘Ne! Svou boÏskou mocí jsem zmûnila sobotní den
a pfiikazuji ti svûtit první den t˘dne.’ A nyní se cel˘
svût v uctivosti sklání pfied pfiikázáním svaté katolické
církve.“
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Stanovisko fiímské církve je zcela jasné. Daniel pfied-
povûdûl zmûnu a katolická církev se k ní hlásí. Ve sku-
teãnosti na tuto zmûnu py‰nû poukazuje jako na dÛkaz
své moci ve vûcech náboÏenského uãení.

Vyjádfiili se k tomu i reformátofii bûhem protestantské
reformace. Napfiíklad Martin Luther, kter˘ sestavoval
z velké ãásti Augsburgské vyznání, fiekl: „(PapeÏové)
hlásají zmûnu soboty na den Pánû, jak se zdá, v rozporu
s Desaterem, a pfiitom nemají pro zmûnu soboty Ïádn˘
podklad. Církev by tedy mûla pfievelikou moc, protoÏe
osvobozuje od pfiikázání Desatera.“ (Philip Schaff, Kré-
do kfiesÈanství, sv. 3., str. 64)

A pfies v‰echny tyto dÛkazy se stále je‰tû najdou lidé,
ktefií fiíkají: „A jak˘ je v tom rozdíl? Den jako den! âas
jako ãas! To musíme b˘t skuteãnû tak pfiesní?“ Vûfiím,
Ïe musíme. Koneãnû i pfii sv˘ch schÛzkách s lidmi by se
nám nelíbilo, kdyby se nûkdo na schÛzku dostavil o den
pozdûji!

V podstatû nejde vlastnû o dny, ale o pány. PoloÏme
si dvû jednoduché otázky: JestliÏe odpoãíváme sedm˘
den t˘dne a s úctou se klaníme Bohu, koho poslouchá-
me? Posloucháme Boha. KdyÏ sedm˘ den t˘dne pra-
cujeme nebo ho vyuÏíváme ke svûtsk˘m zábavám ãi
podnikání a potom odpoãíváme v nedûli a svûtíme tedy
první den t˘dne, koho ve skuteãnosti posloucháme? Ne-
ní moÏné, aby to byl BÛh, protoÏe BÛh k tomu nikdy ne-
dal Ïádné pfiikázání. Bible fiíká:

Víte pfiece, kdyÏ se nûkomu zavazujete k poslu‰né
sluÏbû, Ïe se stáváte sluÏebníky toho, koho poslou-
cháte...41

42

41 ¤ímanÛm 6,16



Ti, ktefií po staletí neohroÏenû následovali zákon
BoÏí, poznali, Ïe ãas od ãasu se pfiíkazy lidí rozcházely
s pfiikázáními Boha. Petr byl právû v takové situaci
a Bible fiíká, Ïe do‰el k tomuto závûru:

Petr a apo‰tolové odpovûdûli: ‘Boha je tfieba poslou-
chat, ne lidi.’42 Petr a ostatní apo‰tolové neváhali, kdyÏ
stáli pfied rozhodnutím. A v tom jsou nám pfiíkladem.
Aãkoliv se mÛÏe jednat o rÛzné aspekty BoÏího zákona,
zásada zÛstává stále stejná: „Musíme poslouchat spí‰e
Boha neÏ lidi!“
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STALETÍ PODÁVAJÍ SVùDECTVÍ

„Jeden velmi zaneprázdnûn˘ redaktor mûl váÏné pro-
blémy s oãima. Dlouhé hodiny trpûlivého vysedávání
nad drobnû psan˘mi rukopisy mu váÏnû po‰kodily zrak.
Domníval se, Ïe potfiebuje nové br˘le, a proto nav‰tívil
oãního lékafie. Ten mu v‰ak fiekl, Ïe nepotfiebuje nové
br˘le. Jeho oãi si potfiebují odpoãinout. MuÏ vysvûtlil
lékafii, Ïe to není moÏné, Ïe jeho práce si vyÏaduje, aby
cel˘ den ãetl a psal. KdyÏ lékafi nakonec zjistil, Ïe redak-
tor Ïije nedaleko mohutného pyrenejského horského
hfiebenu, poradil mu: ‘Jdûte domÛ a pracujte jako obvyk-
le. KaÏdou hodinu v‰ak vstaÀte od stolu, vyjdûte na bal-
kón a rozhlédnûte se po horách. Pohledem do dálky si
va‰e oãi odpoãinou od namáhavého ãtení rukopisÛ.’“
(Citováno podle Focus Magazine, sv. 6, ãís. 3, str. 8)

Podobnû je tomu se sobotou. BÛh chce, aby si na‰e
oãi odpoãinuly od bûÏn˘ch záleÏitostí Ïivota a zadívaly
se do dálky na vûãné hodnoty. Sobota je urãena k tomu,
aby nám pomohla „zaostfiit“ pohled na vûci, na kter˘ch
skuteãnû záleÏí. Po staletí mûli lidé, ktefií vûrnû zachová-
vali sobotu, svá srdce a my‰lení zaostfiené na vûci pravé
hodnoty.

Dfiíve neÏ provûfiíme tyto historické svûdky, krátce
shrneme, co jsme dosud probrali. Îidé peãlivû zachová-
vali sobotu po celou dobu Starého zákona. Také JeÏí‰
a jeho uãedníci vûrnû zachovávali sobotu v láskyplné
poslu‰nosti vÛãi svému milosrdnému nebeskému Otci.
KaÏd˘ t˘den se na ni tû‰ili. V prvním století svûtili so-
botu Ïidé i „pohané“ obrácení na kfiesÈanství.

Nûkolik faktorÛ ov‰em zpÛsobilo, Ïe v následují-
cích staletích byli kfiesÈané pfiinuceni vzdát se soboty
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ve prospûch nedûle. Po pádu Jeruzaléma v roce 70 na-
‰eho letopoãtu a po potlaãení Ïidovské vzpoury proti
¤ímanÛm v roce 135 se Îidé roze‰li po celé ¤ímské
fií‰i. Jejich jméno i náboÏenství vzbuzovalo tvrd˘ od-
por. Vût‰inou byl Îid povaÏován za neÏádoucí osobu.

Jedním z nejzfietelnûj‰ích vnûj‰ích znakÛ Îida bylo
zachovávání soboty. Pohanská náboÏenství pfiikládala po
staletí zvlá‰tní dÛleÏitost uctívání slunce. Bylo to bûÏné
v Egyptû, Babylonû, Persii i ¤ímû. Nepfiekvapuje nás
tedy, kdyÏ muÏové, ktefií stáli v ãele kfiesÈanské církve –
ve snaze oddûlit se od Ïidovství a zároveÀ zpfiístupnit
kfiesÈanství ¤ímu –, udûlali z Kristova vzkfií‰ení v první
den t˘dne jak˘si „most“.

Uctívání slunce postupnû nab˘valo na dÛleÏitosti po
celé ¤ímské fií‰i. Aãkoliv se zpoãátku proti uctívání
slunce bojovalo, fiímsk˘ vládce Aurelián, kter˘ vládl
od roku 270 do roku 275, je velmi podporoval. Poãát-
kem 4. století, 7. bfiezna 321, pfiijal Konstantin, kfies-
Èansk˘ fiímsk˘ panovník, první nedûlní zákon pod náz-
vem „Nedûle, posvátn˘ den slunce“. Církevní a státní
vÛdcové se postupnû sjednotili na tom, Ïe pfiesunou dÛ-
raz z pravé biblické soboty na tento náhradní den. Pfied-
stavitelé rané církve se dopou‰tûli kompromisu a po-
stupnû zaãali na místû pravé biblické soboty vyvy‰ovat
nedûli. Pfiitom se v‰ak stále zachovávala i sobota. Vûr-
ní zastánci BoÏí pravdy nebyli ochotni vzdát se BoÏího
nároku na své svûdomí. Sobota byla pro nû otázkou
poslu‰nosti vÛãi Bohu.

HISTORICKÉ DÒKAZY O ZACHOVÁVÁNÍ SOBOTY

Pevn˘ fietûz pravdy se táhne staletími. Peãlivé stu-
dium dostupn˘ch historick˘ch zdrojÛ z prvního aÏ páté-
ho století odhaluje podivuhodnou skuteãnost, Ïe svatost
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pravé biblické soboty byla pfienesena na nedûli v dlou-
hém a postupném procesu. Dr. Kenneth Strand, profe-
sor církevních dûjin na Andrews University v Berrien
Springs (Michigan, USA) jednoznaãnû uvádí, Ïe „aÏ
do druhého století neexistuje Ïádn˘ konkrétní dÛkaz
o tom, Ïe by nûkde kfiesÈané kaÏd˘ t˘den svûtili nedûli.
První zprávy z tohoto století pocházejí z Alexandrie
a z ¤íma, z míst, která také velmi brzy opustila za-
chovávání sedmého dne, soboty.“ (Sobota v Písmu
a v historii, str. 330, Review and Herald Publishing
Association, 1982)

Proã se Alexandrie a ¤ím vzdaly pravdy o sobotû
dfiíve neÏ vût‰ina ostatních mûst? Abychom na tuto otáz-
ku mohli odpovûdût, musíme se blíÏe seznámit s ran˘m
kfiesÈanstvím. KfiesÈané novozákonní doby – to byli vût-
‰inou obrácení Îidé. Pozdûji se v‰ak dostaly do církve
i zástupy „pohanÛ“. Zatímco první kfiesÈané se vûrnû pfii-
drÏovali poÏadavkÛ BoÏího zákona také tím, Ïe zacho-
vávali pravou sobotu, tito novû obrácení, jejichÏ dfiívûj‰í
Ïivot byl úzce spjat s uctíváním slunce, byli velmi na-
klonûni my‰lence vzdát se soboty. Centrum kfiesÈanství
se pfiesunulo z Jeruzaléma do Alexandrie a ¤íma. Novû
obrácení pohané, ktefií nebyli jednotní v otázce soboty
a byli zároveÀ silnû ovlivnûni Kristov˘m vzkfií‰ením
v nedûli a svou vlastní zku‰eností s uctíváním slunce,
velmi lehce pfiijali kompromis.

Situace v Alexandrii a v ¤ímû neodráÏela stav v‰ech
mûst v fií‰i. Církevní historik pátého století, Socrates
Scholasticus, nám to blíÏe osvûtluje: „Témûfi v‰echny
sbory na svûtû oslavují posvátná tajemství (veãefii Pánû)
kaÏd˘ t˘den v sobotu. Pfiesto kfiesÈané v Alexandrii a ¤í-
mû na základû jakési dávné tradice sobotu pfiestali zacho-
vávat. EgypÈané v sousedství Alexandrie a obyvatelé
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Théb se stále shromaÏìují v sobotu.“ (Socrates
Scholasticus, Církevní dûjiny, 5.22) „Lidé v Konstan-
tinopoli a témûfi v‰ude se shromaÏìují v sobotu a záro-
veÀ i v první den t˘dne, coÏ se nedûlá v ¤ímû ani
v Alexandrii.“ (Sozomen, Církevní dûjiny, 7.19)

Jak jsme jiÏ dfiíve zjistili, pokus o pfienesení svûcení
soboty na nedûli vÏdy probíhal velmi pomalu. KdyÏ se
nedûle poprvé prodrala do kfiesÈansk˘ch kruhÛ, byl to
stále pracovní den, ale zahrnoval i bohosluÏbu na poãest
vzkfií‰ení. Nedo‰lo k okamÏitému odstranûní soboty, jak
jasnû ukazují v˘‰e uvedené citáty. PfiibliÏnû po dvû stû
let (100-300 na‰eho letopoãtu) se nedûle zachovávala
vedle pravé soboty. Ale vliv, kter˘ uplatÀoval Konstan-
tin spolu s ostatními, vedl ke zmûnû dne odpoãinku – ze
soboty na nedûli.

A pfiesto vûrní BoÏí muÏi a Ïeny tomuto trendu vzdo-
rovali. Existující historické dokumenty jsou dÛkazem
hlubokého zájmu o sobotní bohosluÏbu. BÛh mûl své
vûrné a poslu‰né následovníky, ktefií bránili jeho pravdu.
Aãkoliv svíce sobotní pravdy zaãala skomírat, vûrní
zastánci pravdy poslu‰nû stfieÏili plamen.

PRVNÍ STOLETÍ

Josephus. „Neexistuje ani jedno mûsto v ¤ecku ani
v pohanském svûtû ãi v jin˘ch národech, kam by se ne-
dostal ná‰ zvyk sedmého dne odpoãívat!“ (M’Clatchie,
Poznámky a otázky o âínû a Japonsku, vydal Dennys,
sv. 4., ãíslo 7/8, str. 100)

KfiesÈané prvního století. „Potom duchovní semeno
Abrahama uprchlo do Pelly, na druhou stranu Jordánu,
kde nalezlo bezpeãné útoãi‰tû a mohlo slouÏit svému
Mistru a zachovávat jeho sobotu.“ (Eusebiovy Církevní
dûjiny, kniha 3, kap. 5)
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Filón. Prohla‰uje sedm˘ den za „svátek nejenom
toho ãi onoho mûsta, ale celého svûta“. (M’Clatchie,
Poznámky a otázky..., sv. 4, 99)

DRUHÉ STOLETÍ

První kfiesÈané. „První kfiesÈané mûli k sobotû ve-
likou úctu a trávili tento den modlitbami a kázáním.
A není o tom tfieba pochybovat, nauãili se to od samot-
n˘ch apo‰tolÛ, jak je doloÏeno také v nûkolika dal‰ích
spisech.“ (Dr. T. H. Morer, anglikánská církev, Rozho-
vory o dni Pánû, str. 189, Lond˘n)

„Sobota byla pevn˘m poutem, které je sjednocovalo
s Ïivotem celého lidu, pfii svûcení soboty se fiídili nejen
pfiíkladem JeÏí‰e, ale také jeho pfiikázáním.“ (Dûjiny
nedûle, str. 13.14)

KfiesÈané z pohanÛ také zachovávali sobotu. (Giese-
lerovy Církevní dûjiny, sv. 1, kap. 2, odst. 30, str. 93)

„PÛvodní kfiesÈané zachovávali Ïidovskou sobotu;
... proto kfiesÈané po dlouhou dobu konali své poboÏnosti
v sobotu, kdy ãetli ãásti zákona. To trvalo aÏ do doby
laodicejského koncilu.“ (Dílo Jeremy Taylora, sv. IV, str.
416, vydání R. Hebera, sv. XII, str. 416)

„Je jisté, Ïe dávná sobota pfiece zÛstala a byla zacho-
vávána spolu s oslavou dne Pánû u kfiesÈanÛ ve v˘chodní
církvi, a to asi tfii sta let po smrti Spasitele.“ (Pojednání
o sobotû, str. 77) 

Poznámka: „Dnem Pánû“ zde autor myslí nedûli, ne
sobotu. Tento citát ukazuje, Ïe nedûle se zaãala v prv-
ních stoletích zachovávat brzy po smrti apo‰tolÛ.

T¤ETÍ STOLETÍ

Egypt (Oxyrhynchus papyrus, 200-250 na‰eho leto-
poãtu). „Dokud neudûláte ze soboty pravou sobotu (do-
slovnû podle fieãtiny: Dokud nebudete sabatovat ‰abbat),
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neuvidíte Otce.“ (Oxyrhynchus papyrus, ãást 1, str. 3,
v˘rok 2, ver‰e 4-11, Lond˘n, Úfiad egyptské v˘zkumné
nadace, 1898)

Palestina aÏ Indie (v˘chodní církev). UÏ v roce 225
existovala velká biskupství nebo sdruÏení v˘chodní
církve (svûtící sobotu), táhnoucí se od Palestiny aÏ do
Indie. (Mingana, Rané ‰ífiení kfiesÈanství, sv. 10, str. 460)

Indie (buddhistick˘ spor roku 220). Dynastie Ki‰anÛ
ze severní Indie svolala do Vaisalie znám˘ koncil bud-
dhistick˘ch knûÏí, aby se buddhistiãtí mni‰i sjednotili na
kaÏdot˘denním zachovávání soboty. Na nûkteré mnichy
zapÛsobily knihy Starého zákona natolik, Ïe zaãali svûtit
sobotu. (Lloyd, Vyznání Polojaponce, str. 23)

âTVRTÉ STOLETÍ

Itálie a v˘chod. „Bylo to bûÏné zvlá‰tû ve v˘chod-
ních sborech i v nûkter˘ch západních... ProtoÏe se zdá,
Ïe v milánském sboru ... si soboty vysoce váÏili... Ne
proto, Ïe by v˘chodní sbory nebo nûkdo jin˘ z tûch,
ktefií zachovávali tento den, inklinovali k judaismu, ale
proto, Ïe se v sobotu scházeli, aby uctívali JeÏí‰e Krista,
Pána soboty.“ (Dr. Heylyn, Historie soboty, ãást 2, odst.
5, str. 73.74, Lond˘n)

Laodicejsk˘ koncil roku 365. „Kánon 16 – V sobo-
tu se budou nahlas ãíst evangelia a jiné ãásti Písma.“
„Kánon 29 – KfiesÈané ze sebe nebudou dûlat Ïidy a ne-
budou v sobotu leno‰it, ale budou v tento den pracovat.
Den Pánû v‰ak bude zvlá‰tû ctûn a kfiesÈané v tento den
nebudou, pokud moÏno, pracovat.“ (Hefeleho Koncily,
sv. 2, kniha 6)

Laodicejsk˘ koncil byl v˘chodním shromáÏdûním,
které zastávalo fieck˘ ortodoxní názor. V dobû konání
koncilu v˘chodní církev právû posuzovala, zda se má
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veãefie Pánû slavit v sobotu. Laodicejsk˘ koncil vlastnû
svûdãí o tom, Ïe na V̆ chodû, na rozdíl od Západu, tedy
¤íma, se znovu prosazovalo zachovávání soboty. To byl
zfiejmû také jeden z faktorÛ, které vedly k roz‰tûpení v˘-
chodní a západní vûtve kfiesÈanství.

Etiopie (Habe‰). „Po celá staletí habe‰ská církev svû-
tila sobotu ãtvrtého pfiikázání.“ (AmbroÏ, De Moribus,
Brachmanorium Opera Omnia, 1132 in Migne, Patrolo-
gia Latina, sv. 17, str. 1131.1132)

Orient. „Pradávní kfiesÈané byli velmi pozorní vÛãi
zachovávání soboty, neboli sedmého dne... Je zfiejmé, Ïe
v‰echny orientální sbory a velká ãást svûta mûla za svá-
tek sobotu... Podobnû nám Athanasius fiíká, Ïe v sobotu
pofiádali shromáÏdûní ne proto, Ïe by byli nakaÏeni Ïi-
dovstvím, ale proto, aby uctili JeÏí‰e, Pána soboty. Epi-
fanius tvrdí totéÏ.“ (StaroÏitnosti kfiesÈanské církve, sv.
II, kniha XX, kap. 3, oddíl 1, 66.1137.1138)

Persie, 335-375 (40 let pronásledování za ·apura II.).
Oblíbená Ïaloba na kfiesÈany: „Pohrdají na‰ím bohem –
sluncem, mají své bohosluÏby v sobotu, znesvûcují po-
svátnou zemi tím, Ïe do ní pohfibívají mrtvé.“ (Pravda
vítûzící, str. 170, Pacific Press Publishing Association,
1944)

PÁTÉ STOLETÍ

KfiesÈané 5. století. „AÏ do pátého století pokraão-
valo v kfiesÈanské církvi zachovávání Ïidovské soboty.“
(Lyman Coleman, Zkoumání dávného kfiesÈanství, kap.
26, odd. 2, str. 527)

V dobû Jeron˘ma (roku 420) opravdoví kfiesÈané v ne-
dûli bûÏnû pracovali. (Dr. White, biskup elyjsk˘, Pojed-
nání o sobotním dnu, str. 219)

Francie. „S v˘jimkou veãerních a noãních modliteb
se mezi nimi nekonaly Ïádné vefiejné bohosluÏby kromû
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soboty a nedûle.“ (John Cassian, francouzsk˘ mnich,
Instituce, kniha 3, kap. 2)

John Cassian ve svém klá‰tefie na jihu Francie prosa-
zoval zachovávání soboty i nedûle. Uãil, Ïe sedm˘m
dnem t˘dne je sobota stvofiení, jak to napsal BÛh sv˘m
prstem na kamennou desku a dal lidskému pokolení pro
v‰echny ãasy. Odmítal pfiijmout fiímsk˘ plán na zacho-
vávání samotné nedûle. Aãkoliv se Cassian snaÏil ve
Francii zavést zachovávání soboty i nedûle, fiímské cír-
kevní autority to odmítly. V dÛsledku toho se jeho plán
zachovávat sobotu ve Francii nikdy plnû neuskuteãnil.

Sidonius (Z promluvy ke gótskému králi Theodo-
rikovi, panovníkovi v letech 454-526). „Je pravda, Ïe
pÛvodnû bylo na V̆ chodû zvykem zachovávat sobotu
jako den Pánû a konat svatá shromáÏdûní, západní náro-
dy v‰ak na druhé stranû v boji za den Pánû zavrhli sla-
vení soboty.“ (Apollinaris Sidonii Epistolse, lib. 1,2;
Migne, 57)

Konstantinopol. „Lid Konstantinopole a témûfi v‰ech
míst se shromaÏìuje v sobotu a zároveÀ v první den t˘d-
ne. Tento zvyk není uchováván v ¤ímû ani v Alexan-
drii.“ (Socrates, Církevní dûjiny, kniha 7, kap. 19)

Egypt. „V Egyptû je nûkolik mûst a vesnic, kde se na
rozdíl od zvyklostí zaveden˘ch v‰ude jinde lidé scháze-
jí v sobotu veãer, a pfiestoÏe se pfied tím naveãefií, uãast-
ní se tajemství.“ (Sozomen, Církevní historie, kniha 7,
kap. 19)

UPRCHL¯ OTROK A DùDIC TRÒNU SVùDâÍ
O BIBLICKÉ PRAVDù

V tichu, které panovalo ve vesniãce, byl Patrick zbit
a odvleãen do ãekající lodi. KdyÏ po ãase nabyl vûdo-
mí, uvûdomil si, Ïe ho pfieváÏejí do Irska jako otroka.
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Zakrátko se mu podafiilo uniknout. Uprchl do Galie,
kde usly‰el kázání Kristova evangelia. Pfiijal je a byl
pokfitûn. ProtoÏe cítil povinnost kázat evangelium v ze-
mi svého otroctví, vypravil se zpût do Irska. Zde mûl
pÛsobivá biblická kázání, která vedla celé zástupy lidí
ke kfiíÏi. Jeho hluboce duchovní kázání zaujala dokon-
ce i krále Irska.

Stalo se, Ïe Patrick pokfitil spolu s tisíci dal‰ími i krá-
lova syna Conalla. ConallÛv vnuk Columba byl dûdi-
cem královského trÛnu po své matce Eithne. Pfiijal od Pa-
tricka biblické poselství a ‰el dokonce tak daleko, Ïe se
rozhodl vzdát se pro Krista trÛnu. Spolu s Patrickem se
drÏel Bible jako jediného základu víry. Siln˘ dÛraz
kladl na deset pfiikázání, která naz˘val „Kristov˘m zá-
konem“.

Duch BoÏí mocnû pÛsobil skrze Columbu. Asi v roce
563 zaloÏil Columba kfiesÈanskou ‰kolu a misijní stfiedis-
ko na malém ostrovû Iona, poblíÏ britského pobfieÏí. Prav-
dûpodobnû sám opsal ruãnû nejménû tfiistakrát Nov˘
zákon a zároveÀ i dlouhé pasáÏe ze Starého zákona.

Podle Dr. Leslie Hardingea v jeho vynikajícím díle
Keltská církev v Británii byla jedním z v˘znaãn˘m rysÛ
KeltÛ posvátná úcta k biblické sobotû. Takto jsou zazna-
menány poslední hodiny Columbova Ïivota: „Po 34 le-
tech usilovné práce ve Skotsku jasnû a otevfienû pfiedpo-
vûdûl svou smrt. V sobotu 9. ãervna fiekl svému uãední-
ku Diermitovi: ‘Dne‰ní den se naz˘vá sobota, je to den
odpoãinutí, a tím bude i pro mû, neboÈ ukonãí moji prá-
ci.’“ (Keltská církev v Británii, 1972, str. 80-89)

Andrew Lang o dûjinách keltské církve napsal: „Pra-
covali v nedûli, ale sobotu zachovávali jako ‰abbat.“
(Andrew Lang, Historie Skotska, sv. 1, str. 96) V peãlivû
kronikáfisky vedené NáboÏenské historii Skotska dodává
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Moffat: „Zdá se, Ïe v ran˘ch dobách keltské církve
v Irsku i ve Skotsku bylo zvykem zachovávat sobotu,
Ïidovsk˘ ‰abbat, jako den odpoãinutí od práce. DrÏeli
se doslovnû sedmého dne podle ãtvrtého pfiikázání.“
(str. 140)

„BoÏí bojovníci, Patrick a Columba – jeden uprchl˘
otrok a druh˘ dûdic trÛnu – chránili svûtlo BoÏí pravdy
a osvûcovali jím v dobû temna Irsko a Skotsko.“ (Pravda
vítûzící, str. 108, Pacific Press Publishing Association,
1944)

·ESTÉ STOLETÍ

Skotská církev. „V tomto pfiípadû se zdá, Ïe se fiídili
zvykem, kter˘ lze vystopovat v irské rané klá‰terní círk-
vi. Podle nûho povaÏovali sobotu za den odpoãinutí, kdy
odpoãívali od ve‰keré své práce.“ (W. T. Skene, Tvrd˘
Ïivot sv. Columby, 1874, str. 96)

Skotsko, Irsko. „Zdá se, Ïe zde naráÏíme na zvyk
zachovávan˘ v irské rané klá‰terní církvi, na zvyk zacho-
vávat jako den odpoãinku sobotu neboli ‰abbat.“ (Bel-
lesheim, katolick˘ historik, Historie katolické církve ve
Skotsku, sv. 1, str. 86)

SEDMÉ STOLETÍ

Skotsko a Irsko. James C. Moffat, profesor církev-
ních dûjin v Princetonu, fiíká: „Zdá se, Ïe v ran˘ch do-
bách keltské církve v Irsku i ve Skotsku bylo zvykem
zachovávat sobotu, Ïidovsk˘ ‰abbat, jako den odpoãinu-
tí od práce. DrÏeli se doslovnû sedmého dne podle ãtvr-
tého pfiikázání.“ (Církev ve Skotsku, 140)

„Keltové pouÏívali latinskou Bibli, která se li‰ila od
Vulgaty. Zachovávali sobotu jako den odpoãinku a v ne-
dûli mûli zvlá‰tní náboÏenské bohosluÏby.“ (Flick, Ná-
stup stfiedovûké církve, str. 237)
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PapeÏ ¤ehofi I., 590-604. „¤ehofi, z milosti BoÏí bis-
kup, sv˘m milovan˘m synÛm, obãanÛm ¤íma: Donesla
se ke mnû zpráva, Ïe urãití lidé zvráceného ducha mezi
vámi rozsévají vûci pfievrácené a protivící se svaté vífie
a pfiitom zakazují, aby bylo v sobotu cokoliv konáno.
Jak je mohu jinak nazvat neÏ jako hlasatele antikrista?“
(Dopisy, kniha 13,1)

OSMÉ STOLETÍ

Koncil v Liftinae v Belgii roku 745 (za úãasti Bo-
nifáce). „Tfietí papeÏsk˘ proslov tohoto koncilu varuje
pfied zachováváním soboty s odkazem na v˘nos laodi-
cejského koncilu.“ (Dr. Hefele, Dûjiny koncilÛ, 3, 512,
oddíl 362)

Indie, âína, Persie atd. „·iroce roz‰ífiené a trvalé
bylo zachovávání sedmého dne, soboty, mezi vûfiícími
v˘chodní církve a kfiesÈany sv. Tomá‰e v Indii, ktefií
nikdy nemûli spojení s ¤ímem. UdrÏovalo se také mezi
tûmi sbory, které se odtrhly od ¤íma po koncilu v Chal-
cedonu, byli to Habe‰ané, jakobité (pfiívrÏenci anglické-
ho krále Jakuba), maronité (ãlenové syrsko-kfiesÈanské
církve v Libanonu) a Arméni.“ (Schaff-Herzog, Nová
encyklopedie náboÏenského poznání, heslo nestoriáni)

âína – rok 781. V roce 781 byl do mramoru vyryt
znám˘ ãínsk˘ památník, kter˘ hovofií o rÛstu kfiesÈanství
v âínû v té dobû. Nápis se skládá ze 763 slov a byl od-
kryt v roce 1625 poblíÏ mûsta âchang-an. Nyní je uloÏen
v „Tabulovém háji“ v âchang-anu. Následující úryvek
opsan˘ z kamene dokazuje, Ïe sedm˘ den – sobota –
hrál urãitou roli v téÏe dobû i v âínû. „Sedmého dne po-
té, co jsme oãistili svá srdce a dosáhli odpu‰tûní na‰ich
hfiíchÛ, pfiiná‰íme obûti. Je tûÏké pojmenovat toto nábo-
Ïenství, tak dokonalé a tak v˘jimeãné. Sv˘mi záfiiv˘mi
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pfiedpisy osvûcuje temnotu.“ (M. l’Abbe Huc, KfiesÈan-
ství v âínû, sv. I, kap. 2, str. 48.49)

DEVÁTÉ STOLETÍ

Bulharsko. „Bulharsko bylo v poãátcích své evange-
lizace vyuãováno, Ïe v sobotu se nemá dûlat Ïádná prá-
ce.“ (Hefele, Dûjiny koncilÛ, sv. 4, odd. 478)

PapeÏ Mikulá‰ I. odpovídá na dopis Borise, bulhar-
ského panovníka.

„Otázka 6 – V nedûli je dovoleno koupání. Otázka 10 –
âlovûk musí pfiestat pracovat v nedûli, ale ne v sobotu.“
(Hefele, 4, 346-352, odd. 478)

„PapeÏ Mikulá‰ I. poslal v devátém století vládci Bul-
harska dlouh˘ dokument o tom, Ïe nikdo nemá pracovat
v nedûli, ale Ïe se to net˘ká soboty. Vedoucí fiecké círk-
ve napadl papeÏství a exkomunikoval papeÏe.“ (Pravda
vítûzící, str. 232)

DESÁTÉ A JEDENÁCTÉ STOLETÍ

V˘chodní církev – Kurdistán. „Nestoriáni nejedí
vepfiové maso a zachovávají sobotu. Nevûfií na u‰ní zpo-
vûì ani na oãistec.“ (Schaff-Herzog, Nová encyklopedie
náboÏenského poznání, heslo nestoriáni)

Skotsko. „Dal‰ím jejich zvykem bylo zanedbávat
den Pánû tím, Ïe se vûnovali v‰em druhÛm svûtského
podnikání stejnû jako v ostatní dny. ProtoÏe to bylo
v rozporu se zákonem, snaÏila se je (královna Marga-
reta) rozumem i svou autoritou pfiesvûdãit. Oslavujme
den Pánû kvÛli vzkfií‰ení na‰eho Pána, které se stalo prá-
vû tohoto dne, a uÏ nikdy nic v tento den nedûlejme. Mûj-
me stále na mysli, Ïe v tento den jsme byli vykoupeni
z otroctví ìábla. PoÏehnan˘ papeÏ ¤ehofi zastává stejn˘
názor.“ (Turgot, Îivot sv. Margarety, str. 49, Knihovna
Britského muzea)
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Historik Skene komentuje dílo královny Margarety:
„Dal‰í její námitkou bylo, Ïe neuctívají fiádnû den Pánû,
ale ukazuje se, Ïe se fiídí zvykem, kter˘ mÛÏeme vysto-
povat v rané irské církvi, podle kterého zachovávají so-
botu jako den odpoãinku, odpoãinku od ve‰keré práce.“
(Skene, Keltské Skotsko, sv. 2, str. 349)

Skotsko a Irsko. T. Ratcliffe Barnett ve své knize
o vznûtlivé katolické královnû Skotska, která se v roce
1060 poprvé pokusila zlikvidovat Columbovy bratry,
pí‰e: „Tímto zpÛsobem zfiejmû Skotové udrÏovali tradici
dávné irské církve, která místo nedûle zachovávala jako
den odpoãinku sobotu.“ (Barnett, Margareta Skotská –
královna a svat˘, str. 97)

¤ecká církev. „Zachovávání soboty je, jak kaÏd˘
dobfie ví, pfiedmûtem ostré rozepfie mezi ¤eky a Latiny.“
(Neale, Historie svaté v˘chodní církve, sv. 1, str. 731)

Poznámka: Jde o rozdûlení v˘chodní a západní círk-
ve v roce 1054.

ALPSKÉ ECHO A ¤ETùZ PRAVDY

Dokonce ani za nejvût‰ího pronásledování ze strany
papeÏské moci v dobû stfiedovûku nezÛstala sobota jako
den odpoãinku úplnû v zapomnûní. Aãkoliv se nedocho-
valy ucelené historické doklady o tom, Ïe v‰ichni val-
den‰tí zachovávali biblickou sobotu, je jasné, Ïe nûktefií
tak ãinili. Valden‰tí tvofiili skupinu kfiesÈanÛ vûfiících
Bibli, ktefií kromû Písem nepfiijali Ïádné jiné vyznání.
JeÏí‰e povaÏovali za jedinou hlavu církve. Pro toto své
pfiesvûdãení byli ãasto zbûsile pronásledováni.

Ze sv˘ch horsk˘ch úkrytÛ v jiÏní Francii a severní
Itálii se vydávali jako obchodníci do francouzsk˘ch,
‰v˘carsk˘ch a italsk˘ch mûst. OstraÏitû vyhledávali ty,
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ktefií touÏili po pravdû, pfiitom ãasto rozdávali s nasaze-
ním svého vlastního Ïivota vzácné ruãnû opisované bi-
blické rukopisy, které mûli peãlivû za‰ité do sv˘ch dlou-
h˘ch spl˘vav˘ch plá‰ÈÛ.

Dr. Daniel Augsberger z Andrews University (Mi-
chigan, USA) o valdensk˘ch uvádí: „... je zajímavé si
pov‰imnout, Ïe tam, kde mûli valden‰tí nejvût‰í úspûchy,
se potom zachovávala sobota.“ (Daniel Augsberger,
Sobota v Písmu a historii, str. 208, Review and Herald
Publishing Association, 1982) Není sporu o tom, Ïe
sv˘m dÛrazem na Písmo, vedli valden‰tí k hlub‰ímu
porozumûní, jak je dÛleÏité zachovávání soboty.

V roce 1420 bylo pfii jedné pfiíleÏitosti v severní
Francii vyzrazeno tajné setkání skupiny svûtící sobotu.
Bylo uvûznûno asi ‰estnáct lidí. Spolu se sv˘m kazate-
lem byli pfiedvedeni pfied církevní soud. Soudní doku-
menty z tohoto období zaznamenávají, Ïe tato skupina
byla obÏalována z kacífiství. Kromû jiného byli obvinûni
ze „zachovávání soboty jako dne odpoãinku“. Kazatel
této skupiny, Bertoul Thurin, byl popraven za to, Ïe svû-
til sobotu. (Daniel Augsberger, Sobota v Písmu a histo-
rii, str. 209)

Ve své knize „Pravda, nebo propaganda“ George
Vandeman popisuje tento pfiíbûh: „Pfied nûkolika lety
provádûl jeden kazatel skupinu mlad˘ch lidí údolím
Piemontu. Jednoho veãera zpívali u táborového ohnû
a vyprávûli si misijní pfiíbûhy. PfiiblíÏili se k nim nûktefií
z valdensk˘ch a ve tmû je napjatû poslouchali. Byli
dojati, kdyÏ sly‰eli svûdectví tûchto mlad˘ch lidí a písnû
o druhém Kristovû pfiíchodu.

KdyÏ písnû a pfiíbûhy doznûly, star‰í valdensk˘ch
postoupil ze tmy do svûtla táborového ohnû a fiekl: ‘Mu-
síte pokraãovat! My, valden‰tí, máme za sebou velkou
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minulost. Smíme b˘t hrdi na svÛj lid, kter˘ bojoval za to,
aby svûtlo pravdy záfiilo nad tûmito horami a údolími...
Toto je na‰e dûdictví z minulosti. Ale ve skuteãnosti ne-
máme Ïádnou budoucnost. Vzdali jsme se uãení, které-
mu jsme kdysi vûfiili. Je to smutné, Ïe nemáme odvahu jít
vpfied vstfiíc budoucnosti. Vy musíte pokraãovat!’

Volání staletí se oz˘vá chodbami ãasu, v této chvíli
zaznívá jako echo v na‰ich u‰ích. Nûkdo musí pokraão-
vat. Nûkdo musí nést dál pochodeÀ pravdy.“ (George
Vandeman, Pravda, nebo propaganda, str. 164.165, Paci-
fic Press Publishing Association, 1986)

DVANÁCTÉ STOLETÍ

Lombardie. „Ty, ktefií zachovávají sobotu, lze vysto-
povat v dobû ¤ehofie I., ¤ehofie VII. a ve dvanáctém sto-
letí v Lombardii.“ (Strongova encyklopedie, 1, 660)

Valden‰tí. „Mezi dokumenty nám stejní lidé podáva-
jí v˘klad deseti pfiikázání, kter˘ Boyer datuje do roku
1120. Takové zachovávání soboty, kdy pfiestaneme ko-
nat svûtskou práci, je radostí.“ (Blair, Historie valden-
sk˘ch, sv. 1, str. 220)

Wales. „Existují dÛkazy o tom, Ïe ve Walesu v‰eo-
becnû pfievaÏovala sobota aÏ do roku 1115, kdy se v St.
Davisu usídlil fiímsk˘ biskup. Staré wel‰ské sbory svûtící
sobotu se ale ani potom v‰echny nesklonily pfied ¤í-
mem, ale utekly do úkrytÛ.“ (Lewis, Baptisté sedmého
dne v Evropû a Americe, sv. 1, str. 29)

Pasagíni. PapeÏsk˘ spisovatel Bonacuisus proti „pa-
sagínÛm“ napsal: „Není málo tûch, ktefií dobfie vûdí, jaké
jsou bludy takzvan˘ch pasagínÛ... Za prvé uãí, Ïe by-
chom mûli zachovávat sobotu. A dále, aby byl jejich
blud je‰tû vût‰í, odsuzují a zavrhují v‰echny církevní
otce a celou fiímskou církev.“ (D’Achery, Spicilegium I,
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str. 211-214; Muratory, Antiq. med. aevi. 5, str. 152;
Hahn, 3, 209)

Maìarsko, Francie, Anglie, Itálie, Nûmecko. O pa-
sagínech svûtících sobotu: „Je úplnû neuvûfiitelné, jak se
v této dobû ‰ífií bludy. Od Bulharska aÏ k Ebro, ze sever-
ní Francie aÏ k Tiberu, v‰ude se s nimi setkáváme. Jsou
jimi zamofieny celé zemû, jako napfi. Maìarsko a jiÏní
Francie. Rozmáhají se v fiadû dal‰ích zemí: v Nûmecku,
v Itálii, v Holandsku, a dokonce i v Anglii.“ (Dr. Hahn,
Dûjiny kacífiÛ, 1, 13.14)

T¤INÁCTÉ STOLETÍ

Valden‰tí. „¤íkají..., Ïe by se mûla zachovávat sobo-
ta.“ (Církevní historie dávné církve Piemontu, str. 169)

„Inkvizitofii... (tvrdí), Ïe znamením valdenského,
kter˘ nebyl hoden niãeho jiného neÏ odsouzení k trestu
smrti, bylo, Ïe následoval Krista a snaÏil se zachovávat
BoÏí pfiikázání.“ (H. C. Lea, Historie inkvizice ve stfie-
dovûku, sv. 1)

âTRNÁCTÉ STOLETÍ

Valden‰tí. „Máme uctívat jednoho jediného Boha,
kter˘ je mocen nám pomoci, ale ne mrtvé svaté. Mûli
bychom svûtit sobotní den.“ (Lutherovi pfiedchÛdci,
str. 38)

Anglie, Holandsko, âechy. „Psali jsme o sobotáfiích
v âechách, Transylvánii, Anglii a Holandsku v letech
1250 aÏ 1600.“ (Wilkinson, str. 309)

Norsko. „Dále také v ‘Katechismu’, kter˘ se pouÏíval
ve ãtrnáctém století, znûlo ãtvrté pfiikázání takto: ‘Neza-
pomene‰ svûtit sedm˘ den.’“ (Citováno z DokumentÛ
a studií t˘kajících se historie Lutherova katechismu v nor-
sk˘ch sborech, str. 89, Christiania, 1893)
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„Také knûÏí pÛsobí na lid, aby svûtil sobotu jako
nedûli.“ (Teologické spisy pro evangelickou luterskou
církev v Norsku, sv. 1, str. 184, Oslo)

PATNÁCTÉ STOLETÍ

âechy. âe‰i byli v kontaktu s valdensk˘mi, kter˘ch
bylo hodnû v Rakousku, Lombardii, âechách, v sever-
ním Nûmecku, v Durynsku, Brandenbursku a na Mora-
vû. Erasmus poukázal, jak pfiísnû zachovávali ãe‰tí val-
den‰tí sedm˘ den, sobotu.“ (Armitage, Historie baptistÛ,
str. 318; Cox, O sobotní otázce, sv. 2, str. 201.202)

„Erasmus vydává svûdectví o tom, Ïe aÏ asi do roku
1500 byli mezi âechy ti, ktefií zachovávali úzkostlivû
sedm˘ den a byli naz˘váni sobotáfii.“ (Cox, O sobotní
otázce, sv. 2, str. 201. 202; Pravda vítûzící, str. 264)

Norsko, církevní koncil konan˘ v Bergenu 22. 8.
1435. „První otázka se t˘kala svûcení soboty. Pozornost
arcibiskupa zaujalo, Ïe lidé na rÛzn˘ch místech králov-
ství se odvaÏují svûtit sobotu. Jak se uvádí, je to pfiísnû
zakázáno v Církevním zákonû, aby si nûkdo zachovával
nebo ustanovoval jiné svátky kromû tûch, které jme-
noval papeÏ, arcibiskup nebo biskupové.“ (R. Keyser,
Historie norské církve za katolicismu, sv. II., str. 488,
Oslo, 1858)

„Dozvídáme se, Ïe nûktefií lidé v rÛzn˘ch ãástech krá-
lovství pfiijali a zachovávají sobotu. Je to pfiísnû zaká-
záno v kánonu svaté církve, aby si nûkdo nebo v‰ichni
zachovávali nûjaké dny kromû tûch, které nafiídil svat˘
papeÏ, arcibiskup nebo biskupové. Napfií‰tû nesmí b˘t
zachovávání soboty dovoleno za Ïádn˘ch okolností, jak
nafiizuje církevní kánon. Proto v‰em pfiátelÛm BoÏím po
celém Norsku, ktefií chtûjí b˘t poslu‰ni svaté církve,
radíme, aby zanechali tohoto zla, zachovávání soboty.
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Ostatním zakazujeme pod pfiísn˘m církevním trestem
svûtit sobotu.“ (Dip. Norveg., 7, 397)

Norsko, církevní snûm v Oslo r. 1436. „Pod stejn˘m
trestem je zakázáno svûtit sobotu tím, Ïe by se ustalo od
práce.“ (Historie norské církve, str. 401)

Francie – valden‰tí. „Ludvík XII., král francouzsk˘
(1498-1515), se od nepfiátel valdensk˘ch, ob˘vajících
ãást provincie Provence, dozvûdûl, Ïe na jejich úãet bylo
pfiipsáno nûkolik odporn˘ch zloãinÛ. Vyslal vrchního
vy‰etfiovatele a jistého doktora ze Sorbonny, aby celou
záleÏitost provûfiili. Po návratu mu sdûlili, Ïe nav‰tívili
v‰echny jejich sbory, ale nikde nena‰li ani stopu po
takov˘ch zloãinech, ze kter˘ch byli obvinûni. Naopak,
zachovávali sobotní den, dbali o obfiad kfitu podle pÛ-
vodní církve, vychovávali své dûti podle zásad kfiesÈan-
ské víry a BoÏích pfiikázání. KdyÏ král sly‰el zprávu
sv˘ch komisafiÛ, s pfiísahou prohlásil, Ïe jsou to lep‰í
lidé neÏ on sám a jeho lid.“ (Historie kfiesÈanské církve,
sv. II, str. 71.72, tfietí vydání, Lond˘n 1818)

PÁN SOBOTY – MISTR,
PRO KTERÉHO STOJÍ ZA TO ZEM¤ÍT

Oswald Glait znovu a znovu riskoval pro pravdu o so-
botû svÛj Ïivot. V roce 1545 byl na své evangelizaãní
cestû po stfiední Evropû zajat. Po roce a ‰esti t˘dnech ve
vûzení se o pÛlnoci probudil a usly‰el hfimot vojákÛ
pochodujících k jeho cele. Krutí Ïoldnéfii mu spoutali ru-
ce i nohy, vlekli ho pfies celé mûsto a potom hodili do
Dunaje. Ani si neuvûdomili, Ïe pravda, za kterou poloÏil
svÛj Ïivot, se stejnû jako kruhy na vodû, které vzniknou,
kdyÏ do klidné hladiny rybníka hodíme kamínek, rychle
roz‰ífií po celé stfiední Evropû.

Tato pravda se roz‰ífiila do Velké Británie a Skandi-
návie a pozdûji byla pfienesena do Ameriky. Nûkter˘m
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AngliãanÛm, ktefií zachovávali sobotu, to stálo za to, aby
pro Pána soboty umírali.

Jeden z nich, John James, mûl v sobotu 19. fiíjna
1661 odpoledne kázání, kdyÏ vtom stráÏ vtrhla do jeho
sboru a poÏadovala ve jménu krále Karla II., aby pfiestal
kázat. ProtoÏe to nebyl ãlovûk, kter˘ by se nechal lehce
zastra‰it, pokraãoval dál. James byl uvûznûn a na zákla-
dû fale‰n˘ch obvinûní odsouzen. Bylo urãeno, aby byl
obû‰en, konûm vleãen pfies celé mûsto a nakonec seke-
rou rozsekán na kusy. Bez ohledu na to, Ïe jeho Ïena se
dvakrát stateãnû pfiimlouvala u krále, byl tento rozsudek
vykonán. Jeho tûlo bylo povû‰eno a potom rozfiezáno.
VyÀali mu srdce z hrudi a uvrhli do ohnû. Hlavu pfiibili
na kÛl pfied jeho sborem jako odstra‰ující pfiíklad pro
kaÏdého, kdo by chtûl zachovávat sedm˘ den, sobotu.

Svûdectví Johna Jamese o pravdû hovofií také dnes
k nám. Jeho odvaha svûdãí o BoÏí moci, jeho krev sym-
bolicky volá ze zemû: „Nikdy nedûlejte kompromis, kdyÏ
se jedná o pravdu!“ Slova Písma jako siln˘ hlas zazní-
vají k na‰emu pokolení:

„Proto i my, obklopeni takov˘m zástupem svûdkÛ,
odhoìme v‰ecku pfiítûÏ i hfiích, kter˘ se nás tak snadno
pfiichytí, a vytrvejme v bûhu, jak je nám uloÏeno.”43 (Mer-
wyn Maxwell, ¤ekni to svûtu, str. 71-78, Pacific Press
Publishing Association, 1976)

·ESTNÁCTÉ STOLETÍ

·védsko. „Toto nad‰ení pro svûcení soboty trvalo
dlouhou dobu, trestány byly i maliãkosti, které by nûjak
mohly podporovat zachovávání soboty.“ (Biskup Anjou,
Historie ‰védské církve)
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Lichten‰tejnsko. „Sobotáfii uãí, Ïe se má zachovávat
skuteãn˘ den odpoãinku, tj. sobota. ¤íkají, Ïe nedûle je
papeÏsk˘ vynález.“ (Wolfgang Capito, Vyvrácení sobo-
ty, vydáno roku 1599)

âechy. Dr. R. Cox fiíká: „Z jedné pasáÏe u Erasma
jsem zjistil, Ïe v ran˘ch dobách reformace, kdy psal, by-
li v âechách sobotáfii, ktefií nejenom zachovávali sedm˘
den, ale byli pr˘ ... v sobotním odpoãinku zásadoví.“
(Cox, O sobotní otázce, sv. II, str. 201.202)

HistorikÛv seznam církví – 16. století. „¤íká se jim
sobotáfii, protoÏe odmítají zachovávat den Pánû tak, jak
není v Písmu pfiikázáno. Tvrdí, Ïe jedinû sobota je svatá,
protoÏe BÛh v tento den odpoãinul a pfiikázal jej svûtit
a v nûm odpoãívat.“ (A. Ross)

Nûmecko – Dr. Eck, kdyÏ potíral reformátory. „Cír-
kev v‰ak pfieloÏila odpoãinutí ze soboty na nedûli ze své
vlastní moci, bez Písma.“ (Enchiridion Dr. Ecka, 1533,
str. 78.79)

Evropa. Kolem roku 1520 na‰li mnozí z tûch, ktefií
svûtili sobotu, útoãi‰tû na panství lorda Leonhardta Lich-
tensteina, „protoÏe Lichtensteinové se vûrnû drÏeli pravé
soboty“. (J. N. Andrews, Historie soboty, str. 649)

Finsko, 6. 12. 1554 – Dopis ‰védského krále Gusta-
va Vasy I. finskému lidu. „Pfied ãasem jsme se doslechli,
Ïe nûktefií lidé ve Finsku upadli do velikého bludu a za-
chovávají sedm˘ den, zvan˘ sobota.“ (Státní knihovna
v Helsinkách, ¤í‰sk˘ registr, Vom J., díl B.B., 1120,
175-180a)

Holandsko a Nûmecko. Barbara z Thiersu, která
byla popravena v roce 1529, fiekla: „BÛh nám pfiikázal
odpoãívat v sedm˘ den.“ O dal‰í muãednici, Kristínû To-
lingerinové, je napsáno toto: „Pokud jde o svátky a ne-
dûle, tvrdí: ‘V ‰esti dnech BÛh stvofiil svût, sedmého dne
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odpoãinul. Ostatní svátky zavedli papeÏové, kardinálové
a arcibiskupové.’“ (Muãednictví Kristovy církve v ob-
dobí reformace od vévody T. J. van Braghta, 1, str. 113.
114, Lond˘n, 1850)

SEDMNÁCTÉ STOLETÍ

Anglie. „Zde v Anglii je asi devût nebo deset sborÛ,
které zachovávají sobotu, kromû mnoha dal‰ích roz-
trou‰en˘ch uãedníkÛ, ktefií jsou v neobyãejnû velké mífie
chránûni.“ (Stennetovy dopisy, 1668 a 1670. Cox, 1,
268)

Thomas Bamphield, kter˘ byl mluvãím jednoho
z Cromwellov˘ch parlamentÛ, psal také obhajobu na
zachovávání sedmého dne. Pro své náboÏenské zásady
byl uvûznûn v Ilchesteru. (Calamy, 2, 260)

·védsko a Finsko. „S tûmito názory se mÛÏeme set-
kat témûfi po celém území ·védska této doby – vãetnû
Finska a severního ·védska. V oblasti Uppsaly zachová-
vají zemûdûlci místo nedûle sobotu. Kolem roku 1625 se
v tûchto zemích tato náboÏenská tendence zdÛrazÀovala
natolik, Ïe sobotu jako den odpoãinku nezachovávali
pouze obyãejní lidé, ale dokonce i mnozí knûÏí.“ (His-
torie ‰védské církve, sv. I., str. 256)

Amerika. „Stephen Mumford, první ãlovûk svûtící
sobotu v Americe, pfii‰el z Lond˘na v roce 1664.“ (Jas.
Bailey, Historie gen. konf. baptistÛ sedmého dne, str.
237.238)

Anglie – Karel I., 1647, ãlenÛm parlamentu: „V Pís-
mu nikde nelze najít dÛkaz, Ïe by se sobota uÏ nemûla
svûtit a mûla by b˘t zmûnûna na nedûli. Musí to b˘t tedy
autorita církve, která ji zmûnila a nahradila jin˘m dnem.“
(Cox, Sobotní zákony, str. 333)
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OSMNÁCTÉ STOLETÍ

Nûmecko – Tennhardt z Norimberku. „Pfiísnû zacho-
vává uãení o sobotû, protoÏe je to jedno z deseti pfiiká-
zání.“ (BengelÛv Îivot a dílo, str. 579, Burk) „Nelze pro-
kázat, Ïe nedûle zaujala místo soboty.“ (str. 366) 

„Pán BÛh posvûtil poslední den t˘dne. Antikrist na
druhé stranû ustanovil první den t˘dne.“ (Tennhardtovy
spisy, str. 49, ti‰tûno roku 1712)

âechy a Morava. Takto popisuje jejich historii od
roku 1635 do roku 1867 Adolf Dux: „Sobotáfii Ïili v hroz-
n˘ch podmínkách. Jejich knihy a spisy musely b˘t pfie-
vezeny do Karlovy konzistofie, aby tam byly pfiedány
plamenÛm.“ (Z Maìarska, str. 289-291; Lipsko, 1880)

Morav‰tí bratfií – hrabû Zinzendorf. V roce 1738 Zin-
zendorf napsal o tom, jak zachovává sobotu, toto: „JiÏ mno-
ho let vûnuji sobotu odpoãinku a nedûli hlásání evangelia.“
(Budy‰ínsk˘ soubor, odd. 8, str. 224, Lipsko, 1742)

Amerika, 1741 (Morav‰tí bratfií po pfiíjezdu Zinzen-
dorfa z Evropy). „Zvlá‰tû si zaslouÏí pozornost jeho roz-
hodnutí zachovávat se sborem v Betlehemu sedm˘ den
jako den odpoãinku.“ (TamtéÏ, str. 5, 1421.1422)

„Av‰ak pfiedtím, neÏ zaãal Zinzendorf a morav‰tí bra-
tfií v Betlehemu takto zachovávat sobotu, byla uÏ malá
skupina NûmcÛ svûtících sobotu v Pensylvánii.“ (Viz
Ruppova Historie náboÏensk˘ch denominací ve Spoje-
n˘ch státech, str. 109-123)

DEVATENÁCTÉ STOLETÍ

Dánsko. V roce 1875 zaãal kazatel M. A. Sommer
zachovávat sedm˘ den a ve sv˘ch církevních novinách
Indovet Kristendom ãíslo 5, 1875, napsal pÛsobiv˘ ãlánek
o pravé sobotû. V dopise star‰ímu Johnu G. Mattesonovi



uvádí: „Mezi baptisty zde v Dánsku se hodnû hovofií
o sobotním pfiikázání... Nicménû jsem zfiejmû jedin˘
kazatel v Dánsku, kter˘ je adventistÛm nejblíÏe a kter˘
uÏ mnoho let hlásá KristÛv druh˘ pfiíchod.“ (Advent
Tidente, kvûten 1875)

·védsko, baptisté. „OdvaÏujeme si ukázat, Ïe posvû-
cení soboty má svÛj základ a pÛvod v zákonû, kter˘ BÛh
pfii samotném stvofiení zavedl pro cel˘ svût, v dÛsledku
toho je závazné pro v‰echny lidi v‰ech dob.“ (Evan-
gelista, 30. 5. 1863, str. 169, Stockholm, ãasopis ‰védské
baptistické církve)

Amerika. „Vidíme tedy, Ïe proroctví Daniela (Da-
niel 7,25) se naplnilo, mal˘ roh mûní ‘doby a zákon’. Je
patrné, Ïe v‰ichni, ktefií první den povaÏují za den odpo-
ãinku, jsou svûtiteli papeÏovy nedûle a pfiestupníky BoÏí
soboty.“ (T. M. Preble, 13. 2. 1845)

Adventisté sedmého dne. Jsou to kfiesÈané vûfiící Bi-
bli. Zachovávají sobotu podle deseti pfiikázání BoÏího zá-
kona.
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SVùDECTVÍ CÍRKEVNÍCH AUTORIT

V krátkém pfiehledu jsme sledovali, jak ve v‰ech sto-
letích Ïili lidé zachovávající sobotu. V této kapitole se
seznámíme se stanoviskem desítek protestantsk˘ch
i katolick˘ch pisatelÛ – jak historikÛ, tak teologÛ – pfii-
znávajících, Ïe sobotu nezmûnil Kristus ani jeho uãed-
níci, ale církev v ran˘ch dobách kfiesÈanství.

Zaãneme u Augusta Neandera, zfiejmû nejvût‰ího ze
v‰ech církevních historikÛ, kter˘ ve své Obecné historii
kfiesÈanského náboÏenství a církve, sv. 1, str. 187, uvádí:
„Svátek slunce, stejnû jako v‰echny ostatní svátky, byl
pouze lidsk˘m nafiízením; apo‰tolové ani raná církev ne-
mûli ani v nejmen‰ím úmyslu zmûnit zákon o sobotû
a pfienést svûcení soboty na nedûli.“

To dále potvrzuje Schaff-Herzogova Encyklopedie
náboÏenského poznání: „Nedûli (v fiímském kalendáfii
dies solis, ‘den slunce’, protoÏe byl zasvûcen slunci),
první den t˘dne, pfiijali první kfiesÈané za den bohosluÏ-
by. ‘Slunce’ uctívané ¤ímany pokládali za ’Slunce
spravedlnosti’... V Novém zákonû nejsou Ïádná nafiíze-
ní pro zachovávání nedûle, ani tam není nic o tom, Ïe
by ji nûkdo zachovával.“ (Sv. VI, Nedûle, str. 2259, 3.
vydání)

KonstantinÛv Ïivotopisec, kdyÏ psal o kompromi-
sech rané kfiesÈanské církve, uvedl: „Tendenci ke kom-
promisÛm v zájmu získání pohanÛ zdÛraznil první 
obãansk˘ nedûlní zákon v roce 321, kter˘ vydal fiímsk˘
císafi Konstantin. Byl to jeden z prvních oficiálních zá-
konÛ po jeho formálním pfiijetí kfiesÈanství, kdy se 
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poddal duchovnímu vedení fiímskokatolického knûÏstva
a z knûÏí si udûlal své rádce.“ (Eusebius, Îivot Konstan-
tina, kniha 1, kap. 32, in Nicej‰tí a postnicej‰tí otcové,
druhá fiada, sv. 1, str. 491)

V‰imnûte si také pohanského oznaãení nedûle
v úvodních vûtách Konstantinova prvního nedûlního
zákona: „AÈ soudy a lidé bydlící ve mûstech odpoãinou
v posvátn˘ den slunce (coÏ je nedûle) a aÈ jsou uzavfieny
v‰echny dílny.“ Zde je v˘razn˘ rozdíl oproti sobotnímu
zákonu na‰eho Pána, kter˘ nic nefiíká o „posvátném“
slunci, ale uctívá Stvofiitele slunce.

¤ímskokatolická církev cituje jako oficiální pramen
laodicejsk˘ koncil, kter˘ pfienesl „svatost ze soboty na
nedûli“. V‰imnûte si, co se pí‰e v jednom katechismu:

„Otázka: Kter˘ den je dnem odpoãinku?
Odpovûì: Sobota je dnem odpoãinku.
Otázka: Proã zachováváme nedûli místo soboty?
Odpovûì: Místo soboty zachováváme nedûli, protoÏe

katolická církev na laodicejském koncilu pfienesla slav-
nostní obfiady ze soboty na nedûli.“ (Peter Geiermann,
Katechismus pro ty, ktefií pfie‰li ke katolickému uãení,
str. 50, 2. vydání, 1910)

Konstantin vydal nejménû tfii dekrety t˘kající se za-
chovávání nedûle. A od jeho doby vládcové i papeÏové
pfiidávali dal‰í zákony, které podporovaly zachovávání
nedûle. Bez ohledu na tyto zákony v‰ak pravda o sobotû
Ïila po cel˘ stfiedovûk díky vûrn˘m BoÏím muÏÛm a Ïe-
nám, ktefií si nenechali po‰pinit svûdomí. Reformace se
sv˘m dÛrazem na Bibli a jedinû Bibli vzbudila nûkolik
duchovních velikánÛ svûtících sobotu.

Andrew Fisher, dfiíve katolick˘ knûz, peãlivû zva-
Ïoval své rozhodnutí svûtit sobotu. Opíral se o to, Ïe
sobotní pfiikázání není souãástí ceremoniálního zákona,
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protoÏe bylo ustanoveno pfii stvofiení, dfiíve neÏ obûtní
systém. Citoval Matou‰e (Matou‰ 5,17.18) a ukazoval,
Ïe JeÏí‰ nezru‰il ani jediné písmenko ze zákona.
Odkazoval na Jakuba 2,10-12 a tvrdil, Ïe uãedníci
nezmûnili sobotu. Tvrdil, Ïe uctívání nedûle je pfiím˘m
naplnûním proroctví u Daniela 7,25. Pro svoje názory
Fisher také ztratil svÛj Ïivot. V roce 1529 byl spolu se
svou Ïenou odsouzen k trestu smrti.

Ke zmûnû soboty se vyjadfiovali také protestant‰tí
reformátofii. V ‰estnáctém století pfiijal sobotu LutherÛv
letit˘ spolupracovník, Andreas Karlstadt. V roce 1524,
dva roky po rozchodu s Lutherem, napsal rozsáhlé po-
jednání pod názvem „O sobotû a nafiízen˘ch svátcích“.
Velmi zajímavá je Lutherova reakce na toto pojednání
o sobotû. „Ano, pokud by mûl Karlstadt napsat více
o sobotû, musela by nedûle ustoupit a svûtili bychom so-
botu jako den odpoãinku.“ (Citováno podle Sobota v Pís-
mu a historii, str. 217, Review and Herald Publishing
Association, 1982)

Ve svém slavném Augsburském vyznání uvedl Lut-
her mocn˘ v˘rok ukazující, jak hluboce pochopil tento
v˘znamn˘ bod: „Jak se zdá, katolíci tvrdí, Ïe sobota se
zmûnila na nedûli v rozporu s Desaterem. Niãím jin˘m
se také nechlubí více neÏ zmûnou sobotního dne odpo-
ãinku. Veliká, fiíkají, je moc a autorita církve, protoÏe
zbavila závaznosti jedno z deseti pfiikázání.“ (Luther,
Augsburské vyznání, citováno podle Philip Schaff, Kré-
da kfiesÈanství, sv. 3, str. 64)

K Lutherovu soudnímu sly‰ení pfiedvolal arcibiskup
Reggio známého Dr. Ecka, aby Luthera pfiesvûdãil.
Jednalo se pfiedev‰ím o autoritu církve. Ústfiední otáz-
kou bylo: „Je BoÏí hlas mluvící skrze Bibli nadfiazen
BoÏímu hlasu projevujícímu se skrze církev? Kdo je
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nejvy‰‰í autoritou? Pokud existuje nûjak˘ zjevn˘ rozpor
mezi Biblí a církví, o kter˘ se opíráte?“

Boj trval po celé dny. Nakonec vynesl Dr. Eck zá-
vûreãn˘ trumf. Prohlásil, Ïe katolická církev zmûnila
den odpoãinku ze soboty na nedûli, a proto je autorita
církve nadfiazena Bibli. Tím, Ïe protestanté pfiijímají
nedûli, pfiijímají autoritu katolické církve. Eckovy argu-
menty zpÛsobily oslabení reformace ve prospûch kato-
lické církve.

Pro nás je v‰ak dÛleÏité poloÏit si otázku: Mûla sku-
teãnû katolická církev právo zmûnit BoÏí zákon? Stojí
církev nad Biblí? Kdo je koneãnou autoritou?

Pfii proãítání následujících svûdectví duchovních rÛz-
n˘ch církví si mÛÏeme na tyto otázky odpovûdût sami.

Katolické svûdectví

Duchovenstvo fiímskokatolické církve jasnû potvrzu-
je zmûnu dne odpoãinku ze soboty na nedûli. Vedoucí
pfiedstavitelé této církve dokonce otevfienû prohla‰ují, Ïe
je to znamením církevní autority. „Tím, Ïe protestanté
zachovávají nedûli, vzdávají tím úctu, proti své vÛli,
autoritû katolické církve.“ (Otec Segur, Otevfiená fieã
o protestantismu, str. 213)

V‰imnûte si tûchto komentáfiÛ: „PovaÏujete-li Bibli
za smûrodatnou pro urãení dne odpoãinku, nenajdete
v ní ani zmínku o nedûli. Bylo by dobfie to pfiipomenout
baptistÛm, metodistÛm, presbyteriánÛm a v‰em ostatním
kfiesÈanÛm, odkloÀujícím se od matky církve, Ïe Bible
nikde neposkytuje Ïádn˘ podnût k zachovávání nedûle.“
(Clifton Tracts, sv. IV., str. 15)

„Protestantismus znevaÏující autoritu církve nemá
Ïádné opodstatnûní pro svou teorii o nedûli. Bylo by
logické, kdyby zachovával sobotu spolu se Ïidy.“ (Ame-
rick˘ katolick˘ ãtvrtletní pfiehled, leden 1883)
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„Dnes ví kaÏd˘ ‰kolák, Ïe dnem odpoãinku je sobo-
ta, sedm˘ den t˘dne. A pfiesto v‰ichni protestanté – s v˘-
jimkou adventistÛ sedmého dne – zachovávají místo
soboty nedûli, protoÏe katolická církev tuto zmûnu pro-
vedla v ran˘ch dobách kfiesÈanství.“ (Otec Gerritsma ve
winnipegském Svobodném tisku, 21. 4. 1884)

PapeÏství jasnû pfiiznává zmûnu dne odpoãinku ze
soboty, sedmého dne t˘dne, na nedûli, první den t˘dne,
a tuto zmûnu pokládá za názorn˘ pfiíklad své církevní
autority. Jeden pisatel k tomu podot˘ká: „Katolická cír-
kev více neÏ tisíc let pfiedtím, neÏ Ïil nûjak˘ protestant,
zmûnila na základû svého boÏského poslání tento den ze
soboty na nedûli.“ (Katolické zrcadlo, záfií 1893)

Postoj protestantÛ ke zmûnû soboty komentovali
dal‰í katoliãtí autofii. „Jsi protestant a vyznává‰, Ïe se
fiídí‰ pouze Biblí, pfiesto v‰ak jedná‰ proti jasnému tvr-
zení Bible a místo soboty svûtí‰ jin˘ den. Pfiikázání svû-
tit sedm˘ den je jedním z deseti pfiikázání. Kdo ti dovolil
‰lapat po ãtvrtém z nich?“ (Knihovna kfiesÈanského uãe-
ní, str. 3)

„Protestanté nemají v Písmu Ïádn˘ podklad pro svÛj
den odpoãinku. Bez povûfiení Písma zru‰ili zachovávání
soboty a bez povûfiení Písma ji nahradili nedûlí – to
v‰echno mohou tedy doloÏit jenom autoritou tradice.“
(KeenanÛv Dogmatick˘ katechismus, str. 354)

„JestliÏe je Bible jedin˘m prÛvodcem kfiesÈana, po-
tom mají adventisté sedmého dne pravdu, kdyÏ spolu se
Ïidy zachovávají sobotu. Není to podivné, Ïe protestan-
té, ktefií pokládají Bibli za svého jediného uãitele, násle-
dují v této otázce nedÛslednû církev?“ (Otec Conway,
Krabice otázek, str. 179)

„Pro zdrav˘ rozum je pfiijatelná jedna z tûchto dvou
alternativ: Buì protestantismus a zachovávání soboty,
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nebo katolictví a zachovávání nedûle. Kompromis není
moÏn˘.“ (Americk˘ katolick˘ ãtvrtletní pfiehled, leden
1883)

Baptistické svûdectví

„Pfiikázání svûtit den odpoãinku existovalo a existu-
je, ale dnem odpoãinku nebyla nedûle. S urãit˘m poci-
tem vítûzství byl den odpoãinku se v‰emi jeho povin-
nostmi, v˘sadami a svatostmi pfienesen ze sedmého na
první den t˘dne. JiÏ dlouho studuji tuto otázku s váÏnou
touhou poznat, kde bych mohl nalézt záznam o této zmû-
nû. V Novém zákonû ne, to v Ïádném pfiípadû. Pro zmû-
nu dne odpoãinku ze sedmého na první den t˘dne není
v Písmu skuteãnû Ïádn˘ dÛkaz.

Rád bych fiekl, Ïe otázka soboty je v tomto smûru
nejhlub‰í a nejspletitûj‰í otázkou pro kfiesÈanské institu-
ce, které v souãasné dobû na sebe upoutávají pozornost
kfiesÈanÛ. Jedin˘m dÛvodem, proã tato otázka nepodnû-
cuje kfiesÈany k náboÏensk˘m diskuzím, je to, Ïe kfies-
Èansk˘ svût se uspokojil s vysvûtlením, Ïe ke zmûnû do-
‰lo na samém poãátku kfiesÈansk˘ch dûjin.

Zdá se mi nepfiijatelné, Ïe by se JeÏí‰ bûhem tfií let
neustálého styku se sv˘mi uãedníky – kdy s nimi ãasto
hovofiil o otázce soboty, diskutoval o ní z rÛzn˘ch po-
hledÛ a osvobozoval ji od fale‰n˘ch pozlátek – nikdy
nezmínil o tom, Ïe by mûlo dojít ke zmûnû tohoto dne.
Dokonce tak neuãinil ani bûhem ãtyfiiceti dnÛ po vzkfií-
‰ení. Pokud víme, touto otázkou se nezab˘val ani Duch,
kter˘ byl uãedníkÛm dán, aby jim pfiipomnûl v‰echny
vûci, které jim JeÏí‰ zvûstoval. SvÛj postoj k této otázce
nevyjádfiili inspirovaní apo‰tolové ani pfii kázání evange-
lia, ani pfii zakládání sborÛ, a nehovofiili o ní ani ve sbo-
rech, které jiÏ byly zaloÏeny.
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Samozfiejmû, velmi dobfie vím, Ïe nedûle v ran˘ch
dobách kfiesÈanství nebyla sváteãním dnem, jak o tom
svûdãí církevní otcové a jiné zdroje. Ale je veliká ‰ko-
da, Ïe tento den je poznamenán pohanstvím, pokfitûn
jménem boha slunce, pfiijat a posvûcen papeÏsk˘m od-
padnutím, a pfiesto uzákonûn a jako posvátn˘ zanechán
protestantismu!“ (Dr. Edward T. Hiscox, autor Baptis-
tické pfiíruãky, citováno podle The New York Exami-
ner, 16)  

Kongregacionalistické svûdectví

„Je zcela jasné, Ïe mÛÏeme nedûle proÏít velmi zboÏ-
nû a nekompromisnû, a pfiesto nezachováváme den od-
poãinku... Sobota vznikla na základû zvlá‰tního, boÏ-
ského pfiikázání. Îádné podobné pfiikázání se nevztahuje
k zachovávání nedûle... V Novém zákonû není jediná vû-
ta o tom, Ïe bychom mohli b˘t nûjak potrestáni za po-
ru‰ování svatosti nedûle.“ (R. W. Dale, Deset pfiikázání)

Presbyteriánské svûdectví

„KfiesÈansk˘ den odpoãinku (nedûle) není doloÏen
Písmem a v pÛvodní církvi se nenaz˘val dnem odpoãin-
ku.“ (Dwightova teologie, sv. IV, str. 401)

„BÛh ustanovil sobotu pfii stvofiení ãlovûka, sedm˘
den oddûlil a zavedl jeho zachovávání jako univerzální
a nepfietrÏit˘ morální závazek pro celé lidstvo.“ (Dr. Ar-
chibald Hodges v Traktátu ã. 175 presbytariánského
publikaãního v˘boru)

Anglikánské svûdectví

„Sedm˘ den t˘dne byl pozbaven svého nároku na
povinné zachovávání a jeho v˘sady byly pfieneseny na
den první bez jakéhokoli pfiímého návodu Písma.“ (Wil-
liam E. Gladstone, Pozdûji sebraná fakta, str. 342)
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„V Novém zákonû není ani slovo, ani zmínka o tom,
Ïe bychom v nedûli nemûli pracovat... Odpoãinku v ne-
dûli se net˘ká Ïádn˘ boÏsk˘ zákon... Zachovávání pope-
leãné stfiedy nebo postu stojí na stejn˘ch základech jako
zachovávání nedûle.“ (Canon Eyton, Deset pfiikázání,
str. 62.63.65)

Závûr

âetl jste dÛkazy. Historici vydávají po staletí stejnû
jako katoliãtí i protestant‰tí autofii svûdectví o tom, Ïe
katolická církev zmûnila v prvních stoletích BoÏí svat˘
den. O tom nelze pochybovat. Ale ve skuteãnosti mi
nejde jen o to, Ïe katolická církev zmûnila BoÏí den od-
poãinku. Jde mi o nûco mnohem dÛleÏitûj‰ího. Jde o to,
kdo je na‰ím pánem.

Velmi dávno jeden vzpurn˘ andûl – satan – prohlásil,
Ïe není nutné zachovávat BoÏí zákon. Tvrdil, Ïe BÛh je
nespravedliv˘. „Jak˘ to má smysl,“ ptal se, „zakazovat
Adamovi a Evû chodit k nejkrásnûj‰ímu stromu v zahra-
dû? VÏdyÈ pfiece strom je strom a ovoce je ovoce.“ Tím,
Ïe na‰i první rodiãe naslouchali jeho hlasu, pfiivedli
tento svût do vzpoury proti Bohu.

Aãkoliv se mÛÏe na první pohled zdát, Ïe v zahradû
Eden se jednalo jen o stromy nebo ovoce, ‰lo o mnohem
víc. Ve skuteãnosti byl v sázce vztah ke Stvofiiteli. Ten
láskypln˘ vztah vedl Adama a Evu k dÛvûryplné poslu‰-
nosti Boha. Bylo to poru‰ení jejich vztahu k Pánu, které
na‰e první rodiãe pfiivedlo k pfiestoupení BoÏího zákona.

Tak je tomu i dnes. Jde skuteãnû o víc neÏ jenom
o dny. Jde o vztah k Bohu a jeho „zákonu“.
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ODPOVùDI NA VA·E OTÁZKY

Na pfiedchozích stránkách této knihy jsme zkoumali
otázku sedmého dne – soboty. Zjistili jsme, Ïe v celém
Písmu je sobota znamením – znamením vûrnosti mezi
milujícím Bohem a jeho vûrn˘mi následovníky. Sobota
byla oddûlena pfii stvofiení a dána v‰emu lidstvu jako
symbol BoÏí tvÛrãí moci.44 A lidé ji mají zachovávat po
v‰echny generace.45 JeÏí‰ zachovával sobotu a dal nám
pfiíklad, jak máme uctívat jeho Otce.46 Pfiedpovûdûl, Ïe
jeho nejbliÏ‰í následovníci budou vÏdy pamatovat na
toto vûãné znamení Otcovy lásky.47

Láska se vÏdy projevuje ãiny. BoÏí zákon je ztûles-
nûním lásky. Pouãuje nás, jak by mûl reagovat milující
ãlovûk ve svém vztahu k Bohu a k bliÏnímu.48 Spí‰ neÏ
poÏadavek zákona je sobota dynamick˘m symbolem vûr-
nosti Bohu – JeÏí‰i Kristu a svobody v nûm. Je pfiipomín-
kou stvofiení. On nás stvofiil. Nevznikli jsme v˘vojem.
Jsme jeho. Ve vûku evoluce nás sobota vede k vlastním
„kofienÛm“. Jsme BoÏí stvofiení.

Stvofiil nás milující BÛh, kter˘ má osobní zájem o kaÏ-
dou drobnost v na‰em Ïivotû. On nás nejen stvofiil, ale
kdyÏ se na‰i první rodiãe dobrovolnû rozhodli ke vzpou-
fie proti moudrosti jeho zákona, zaãal také naplÀovat plán
na záchranu lidstva z otroctví hfiíchu. Ná‰ odpoãinek
v sobotu je symbolem na‰eho odpoãinutí v Kristu jako

44 1. MojÏí‰ova 2,1-3; Marek 2,27.28
45 2. MojÏí‰ova 31,13-18; Ezechiel 20,12.20
46 Luká‰ 4,16
47 Matou‰ 24,20
48 2. MojÏí‰ova 20,1-17; Jan 14,15; 1. Janova 2,1-6
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na‰em vykupiteli ze smrti, která je trestem za hfiích. Stej-
nû jako BÛh sedm˘ den tvofiení odpoãinul od ve‰keré
své práce a fiekl: „Je dokonáno,“ tak i na kfiíÏi JeÏí‰ ví-
tûznû zvolal: „Je dokonáno.“ Apo‰tol nás uji‰Èuje: „ZÛ-
stává tedy sobotní odpoãinek lidu BoÏímu...“49 Sobota je
mocn˘m symbolem Kristova vykupitelského ãinu. Tím,
Ïe kaÏdou sobotu odpoãíváme, dokazujeme, Ïe Ïijeme
v dÛvûfie, oddanosti a vûrnosti vÛãi Kristu, kter˘ nám na-
bízí spasení. On nás vykoupil.

Otázky a odpovûdi

MoÏná nás v této chvíli napadají upfiímné otázky
t˘kající se dne odpoãinku. Následující otázky jsou ty
nejãastûj‰í. Odpovûdi budeme hledat v Bibli. Modleme
se, aby nám Duch BoÏí pomohl porozumût jeho vÛli.

Otázka ã. 1: Pí‰e Nov˘ zákon o tom, Ïe uãedníci
zachovávali první den t˘dne?

Odpovûì: âasto se uvádí, Ïe uãedníci a prvotní cír-
kev svûtili první den t˘dne na poãest Kristova vzkfií‰ení.
Bible v‰ak jasnû uãí, Ïe uãedníci zachovávali sedm˘
den, sobotu (Skutky 13,14. 42.44; Skutky 17,2.3; Skutky
18,1-4; ÎidÛm 4,4-8). O prvním dni je v Novém zákonû
zmínka pouze na osmi místech, pfiiãemÏ pût z tûchto
textÛ se t˘ká stejného dne. Jsou to tyto texty:

Matou‰ 28,1:
KdyÏ uplynula sobota a zaãínal první den t˘dne, pfii-

‰ly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly
k hrobu.

Marek 16,2:
Brzy ráno prvního dne po sobotû, sotva vy‰lo slunce,

‰ly k hrobu.
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Marek 16,9:
KdyÏ JeÏí‰ ráno prvního dne po sobotû vstal, zjevil se

nejprve Marii z Magdaly, z níÏ kdysi vyhnal sedm dé-
monÛ.

Luká‰ 24,1:
Prvního dne po sobotû, za ãasného jitra, pfii‰ly k hro-

bu s vonn˘mi mastmi, které pfiipravily.
Jan 20,1:
Brzy prvního dne t˘dne, kdyÏ byla je‰tû tma, ‰la Ma-

rie Magdaléna k hrobu a uvidûla, Ïe kámen je odvalen
od vchodu.

Tûchto pût ver‰Û se vztahuje k historické skuteãnosti,
Ïe JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch prvního dne v t˘dnu. Je patrné,
Ïe Ïádn˘ z tûchto textÛ nenaznaãuje nic o tom, Ïe by se
tento den konala nûjaká bohosluÏba. Z toho vypl˘vá, Ïe
nejbliÏ‰í Kristovi následovníci nepovaÏovali první den
t˘dne za den bohosluÏby. V‰imnûte si, Ïe první den Ïeny
pfii‰ly, aby pomazaly jeho tûlo poté, co „v sobotu zacho-
valy podle pfiikázání sváteãní klid“50. Je tedy zfiejmé, Ïe
v‰ichni uãedníci zachovávali sobotu.

Podrobnûji si rozebereme zb˘vající tfii texty.
Jan 20,19:
TéhoÏ dne veãer – prvního dne po sobotû – kdyÏ byli

uãedníci ze strachu pfied Îidy shromáÏdûni za zavfien˘mi
dvefimi, pfii‰el JeÏí‰, postavil se uprostfied nich a fiekl:
„Pokoj vám.“

Mluví tento úryvek o tom, Ïe se uãedníci shromáÏdili
první den v t˘dnu? Ano! Jistû, ale jde o to, proã se shro-
máÏdili. Uãedníci byli svûdky smrti svého Mistra.
V‰echny jejich nadûje byly zmafieny. Jako hora pfied
nimi vyrostl strach a pochybnost. Bible fiíká, Ïe „byli
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shromáÏdûni ze strachu pfied Îidy“. Proto mûli zavfiené
dvefie. JeÏí‰ se objevil, aby je ujistil o svém vzkfií‰ení
a vítûzství. Dnes tuto dobrou zprávu oslavujeme cel˘m
obfiadem kfitu51. Není zde v‰ak zapsáno Ïádné pfiikázání,
které by nás zavazovalo uctívat první den.

1. Korintsk˘m 16,2:
Prvního dne kaÏdého t˘dne by si mûl kaÏd˘ z vás dát

stranou nûjaké peníze, aby je u‰etfiil, aby se jiÏ nemusely
konat sbírky, aÏ pfiijdu.

Nûktefií lidé se domnívají, Ïe Pavel obhajuje sbírky
v církvi, které se konaly první den v t˘dnu. PouÏívají
tento text, aby jím údajnû potvrdili platnost zachovávání
nedûle. Peãlivá anal˘za textu a jeho kontextu v‰ak doka-
zuje nûco jiného. Apo‰tol Pavel mûl na mysli zvlá‰tní
plán pro vûfiící v Jeruzalémû, ktefií potfiebovali finanãní
pomoc (ver‰ 3). Navrhl tedy, aby si korint‰tí kfiesÈané
dávali stranou ãást svého pfiíjmu pro vûfiící z Jeruzaléma,
a to první den kaÏdého t˘dne. DÛvodem byl zvyk mno-
h˘ch lidí úãtovat zisky z pfiedchozího t˘dne právû v ne-
dûli ráno, kdy pro nû zaãínal dal‰í t˘den obchodování.
V pátek odpoledne zavfieli totiÏ obchody a pfiipravovali
se na sobotu. Svou obchodní ãinnost za uplynul˘ t˘den
tedy hodnotili aÏ v nedûli ráno. Pavel je proto jednodu‰e
poÏádal, aby si kaÏd˘ t˘den oddûlili nûjaké peníze. Dar
mûl b˘t pfiipraven, aby aÏ pfiijde, mohl ho vzít s sebou do
Jeruzaléma.

V̆ raz „oddûlil“ znamená v fieckém originálu doslo-
va: „o samotû oddûlil“. Odpovídá to i v˘razu „doma od-
dûlil“. Pavel je tedy Ïádá, aby to udûlali doma, ne – jak
nûktefií tvrdí – na zvlá‰tním církevním shromáÏdûní. Spí-
‰e neÏ na nedûlní bohosluÏby ukazuje tento text jasnû
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na to, Ïe prvnímu dni nebyl pfiikládán Ïádn˘ zvlá‰tní v˘-
znam.

Skutky 20,7:
Prvního dne t˘dne jsme se se‰li k lámání chleba.

Pavel mluvil k lidem, a protoÏe chtûl druh˘ den odejít,
pokraãoval aÏ do pÛlnoci.

Tento ver‰ je jedin˘m záznamem v Novém zákonû
o tom, Ïe se první den v t˘dnu konalo shromáÏdûní. Au-
tor pí‰e, Ïe shromáÏdûní bylo svoláno proto, Ïe Pavel
chtûl druh˘ den odejít. Z tohoto dÛvodu svolal Pavel vû-
fiící na veãerní shromáÏdûní, kdyÏ uÏ byla tma, tedy první
den v t˘dnu. (Dal‰í vysvûtlení najdete v odpovûdi na
otázku ã. 8.)

Toto shromáÏdûní se konalo v noci prvního dne
t˘dne. Ve Starém i Novém zákonû se ãas poãítá od jedno-
ho západu slunce do druhého západu slunce. Toto shro-
máÏdûní se tedy konalo v sobotu v noci. Vûfiící spolu
ãasto zÛstávali pohromadû, aby slavili Veãefii Pánû52.
Symbol Kristovy obûti byl pro nû v‰ím. Proto ji znovu
slavili i pfied Pavlov˘m odchodem. Podle SkutkÛ 20,11-14
proÏil Pavel vlastní den na cestû do Assu. Je jasné, Ïe
tomuto dni nepfiikládal Ïádn˘ zvlá‰tní v˘znam.

Závûrem tedy lze fiíci, Ïe v Novém zákonû není Ïád-
n˘ pfiíkaz svûtit nedûli ani Ïádn˘ dÛkaz o tom, Ïe by
nám uãedníci zanechali nûjak˘ pfiíklad pro zachovávání
nedûle.

Otázka ã. 2: Je nutné zachovávat sobotu, kdyÏ ne-
jsme pod zákonem, ale pod milostí?

Odpovûì: Apo‰tol Pavel jednoznaãnû vysvûtluje, Ïe
kfiesÈan není „pod zákonem“, ale „pod milostí“53. Co tím
v‰ak Pavel myslel? Podívejme se blíÏe na tuto otázku.

52 Skutky 2,42-46
53 ¤ímanÛm 6,14
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Jednu vûc víme jistû. KdyÏ Pavel fiíká, Ïe kfiesÈan
není „pod zákonem“, ale „pod milostí“, nemá tím na
mysli, Ïe by kfiesÈan mohl otevfienû, vûdomû a zámûrnû
poru‰ovat BoÏí zákon. V epi‰tole ¤ímanÛm 6,15 zdÛ-
razÀuje:

Co tedy? Budeme hfie‰it, protoÏe nejsme pod záko-
nem, ale pod milostí? V Ïádném pfiípadû!

Co Pavel chápal v˘razy „pod zákonem“ a „pod mi-
lostí“? Jak˘ byl jeho postoj k zákonu? V epi‰tole ¤íma-
nÛm 7,12 fiíká:

Zákon je svat˘ a pfiikázání je svaté, spravedlivé
a dobré.

Se zákonem nejsou podle Pavla Ïádné problémy. Je
svat˘ a dobr˘. Jak˘ je v‰ak jeho úãel?

Za prvé zákon zjevuje BoÏí konkrétní, objektivní mû-
fiítko mravnosti. Odhaluje vûãné zásady nebeské vlády.
Stanovuje dobro a zlo. ¤ímanÛm 7,7 ukazuje, Ïe „hfiích
bych nepoznal, kdyby nebylo zákona“. ¤ímanÛm 3,20
dodává: „... ze zákona pochází poznání hfiíchu“. Zákon
zároveÀ odhaluje, ãeho nikdy nejsme schopni – Ïít podle
tohoto mûfiítka. Zákon je pfiedev‰ím proto, aby byla uml-
ãena kaÏdá ústa a cel˘ svût byl pfied Bohem usvûdãen
z viny.54

KdyÏ se díváme na dokonalou spravedlnost zákona,
je odsouzen kaÏd˘ muÏ, kaÏdá Ïena, kaÏdé dítû. Zákon
poÏaduje dokonalou poslu‰nost, neposkvrnûnou sprave-
dlnost a neochvûjnou vûrnost zásadám BoÏího králov-
ství. Podle Pavla „b˘t pod zákonem“ znamenalo pokou-
‰et se ve své vlastní síle a sv˘mi skutky se sám spasit.
Pavel fiíká, Ïe to je nemoÏné.55 B˘t pod milostí znamená
pfiijmout opatfiení, kter˘m nám JeÏí‰ Kristus na Golgotû
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zajistil spasení. Znamená to uvûfiit, Ïe sami se nemÛÏe-
me zachránit. Kristus zemfiel místo nás! Obûtoval se pro
nás! Pro jeho smrt mÛÏeme Ïít!

Podle Pavla existují dva pohledy na záchranu: „Zá-
kon“ a „milost“. Zákon urãuje jisté normy, kter˘ch lidé
ve své vlastní síle nemohou dosáhnout. Milost pfiiná‰í
jak odpu‰tûní minulosti, tak skrze JeÏí‰e Krista, na‰eho
Pána, sílu k Ïivotu v pfiítomnosti. Pavel v˘slovnû popírá,
Ïe JeÏí‰ova smrt odstranila nezbytnost poslu‰nosti. Ce-
lou svou velkolepou rozpravu o milosti ve 3. kapitole ¤í-
manÛm zakonãuje takto:

To tedy vírou zákon ru‰íme? Naprosto ne! Naopak,
zákon potvrzujeme.56

Apo‰tol to nemohl vyjádfiit jasnûji. Odpovûdûl na
na‰i otázku.

OdstraÀuje BoÏí milost zákon? Nûktefií náboÏen‰tí
vÛdcové moÏná odpovídají „ano“. Apo‰tol konstatuje:
„VÛbec ne!“ Zbavuje nás BoÏí milost poslu‰nosti vÛãi
sobotû? O nic víc, neÏ by nás zbavovala pfiikázání: „Ne-
zabije‰. Nesesmilní‰. Nepokrade‰. Nevydá‰ fale‰né svû-
dectví...“ Logické je, kdyÏ milostí zachránûn˘ hfií‰ník
zachovávající z lásky devût z deseti pfiikázání zaãne za-
chovávat v‰ech deset – jako znamení poslu‰nosti vÛãi
svému Pánu.

Otázka ã. 3: Uvádí apo‰tol Pavel, Ïe deset pfiikázání
bylo pfiibito na kfiíÏ?

Odpovûì: Efezsk˘m 2,15 fiíká:
Svou obûtí odstranil zákon ustanovení a pfiedpisÛ,

aby z tûch dvou ... stvofiil jednoho nového ãlovûka, a tak
nastolil mír.
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Zvlá‰tní zákon, o kterém se zde hovofií, je zákon
„ustanovení a pfiedpisÛ“. Zákon Desatera je BoÏí vûãn˘,
nemûnn˘ etick˘ systém. Je to základ jeho vlády. Kon-
krétnû definuje ná‰ vztah k Bohu a na‰im bliÏním. V uve-
deném textu se Pavel zab˘vá tím, Ïe nafiízení a ustanove-
ní, která dal BÛh Izraeli, aby byla poznávacím znamením
ukazujícím na pfiíchod Mesiá‰e, se zaãala stávat pfiekáÏ-
kou pro uskuteãnûní církevní misie. Tato nafiízení, jako na-
pfiíklad obfiízka, obfiadní um˘vání, v˘roãní svátky a obût-
ní systém, BÛh tedy pouÏil proto, aby pfiipravil Îidy na
pfiíchod Mesiá‰e.

Mnozí Îidé pfiekroutili v˘znam tûchto symbolÛ a zvlá‰t-
ní zásluhy pfiisuzovali symbolu samotnému. Místo toho,
aby se zamûfiili na jeho v˘znam, zdÛrazÀovali vnûj‰í
provádûní obfiadÛ. Následkem toho se tato nafiízení stala
pfiekáÏkou ve vztazích mezi Îidy a pohany, ktefií se
obfiadÛ nezúãastÀovali.

KdyÏ pfii‰el Kristus, obûtní systém, kter˘ byl pfiedob-
razem jeho pfiíchodu, se naplnil. Pohané, ktefií byli „bez
Krista“, „odlouãeni od spoleãenství Izraele“ a „bez úãas-
ti na smlouvách BoÏího zaslíbení,“ „stali se blízk˘mi pro
Kristovu prolitou krev“.57„Zeì, která rozdûluje,“58 nebo-
li soustava pravidel a pfiedpisÛ daná v˘hradnû Izraeli
k tomu, aby poukazovala na pfiíchod Mesiá‰e, byla str-
Ïena dolÛ. Kristus pfii‰el! V‰echny obûtní sluÏby a usta-
novení ukazovaly ke kfiíÏi. A na kfiíÏi na‰li Îidé i pohané
milost a odpu‰tûní. V Kristu nalézají v‰ichni lidé odpu‰-
tûní hfiíchÛ minulosti a sílu Ïít správnû v pfiítomnosti.

TakÏe, co bylo odstranûno na kfiíÏi? Samozfiejmû, Ïe
ne BoÏí vûãné, nezmûnitelné a nemûnné mûfiítko morál-
ky, jeho zákon – jeho deset pfiikázání. S kfiíÏem byly
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odstranûny zákony, které spoãívaly v ustanoveních da-
n˘ch v˘hradnû ÎidÛm. Tato nafiízení se dokonale naplni-
la v JeÏí‰i Kristu.

Otázka ã. 4: JeÏí‰ fiekl, Ïe nejvût‰ím pfiikázáním ze
v‰ech pfiikázání je láska. Je tedy nezbytné zachovávat
deset pfiikázání, pokud milujeme Boha a své bliÏní?

Odpovûì: Zákoník na JeÏí‰e zaútoãil otázkami. Ve
snaze ho na nûãem polapit se pochybovaãnû zeptal:
„Mistfie, které pfiikázání je v zákonû nejvût‰í?“59 JeÏí-
‰ova odpovûì, pocházející z nebeské moudrosti, zní:

Miluj Pána Boha svého cel˘m sv˘m srdcem a celou
svou du‰í a celou svou myslí. To je první a nejvût‰í pfii-
kázání. A druhé podobné je: Miluj svého bliÏního jako
sebe samého. Cel˘ zákon a Proroci na tûchto dvou pfii-
kázáních spoãívají.60

Vût‰ina lidí si neuvûdomuje, Ïe JeÏí‰ova odpovûì je
pfiímou citací Starého zákona. Zákoník, kter˘ se ptal Je-
Ïí‰e, mûl odpovûì na svou otázku sám znát. Nebyl to
student obãanského zákona, ale posvátného, BoÏího
zákona. SvÛj Ïivot trávil studiem Písem Starého zákona.
Proto JeÏí‰ citoval shrnutí zákona tak, jak je uvedeno
v Páté a ve Tfietí knize MojÏí‰ovû. 5. MojÏí‰ova 6,5 struã-
nû prohla‰uje:

Miluj Pána Boha svého cel˘m sv˘m srdcem a celou
svou du‰í a celou svou silou.

Ve 3. MojÏí‰ovû 19,18 (poslední ãást) ãteme: „... mi-
luj svého bliÏního jako sebe samého“. Je jisté, Ïe JeÏí‰
nezavádûl nic nového! Kdybychom mûli zákon vyjádfiit
jedním slovem, pak by to bylo slovo LÁSKA. Vyjádfie-
no dvûma v˘razy: „miluj Boha“ a „miluj bliÏního“.
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Zákon deseti pfiikázání jednodu‰e shrnuje chování
dokonale milujícího ãlovûka. Proto JeÏí‰ konãí rozpravu
v Matou‰ovû evangeliu 22,40: „Na tûch dvou pfiikázá-
ních spoãívá cel˘ Zákon i Proroci.“ Láska je naplnûním,
ne odstranûním zákona.61 Zákon zjevuje, jak se bude mi-
lující ãlovûk chovat v konkrétních, bûÏn˘ch situacích.
Láska není nûjak˘ neurãit˘, pomíjející, sentimentální
pocit. Je to poslu‰ná reakce na BoÏí vÛli tak, jak je vyjád-
fiena v jeho zákonû. Láska vûrnû pfiijímá BoÏí zásady
Ïivota, jak jsou vyjádfieny v deseti pfiikázáních. Láska
vede vÏdy k poslu‰nosti, nikdy ne k neposlu‰nosti. Pfies-
nû to mûl JeÏí‰ na mysli, kdyÏ nás nabádal: „Milujete-li
mne, budete zachovávat má pfiikázání.“62

Otázka ã. 5: Neuãil apo‰tol Pavel, Ïe není nutné
zachovávat sobotu? Nepfiipomíná právû on, abychom
jiné neposuzovali, zda svûtí sobotu ãi nikoli? Není to
v‰echno pouze vûc osobního svûdomí a názoru?

Odpovûì: Tohle je jistû váÏná otázka. NeÏ ji zodpo-
víme, pfiipomeÀme si dÛleÏitou biblickou zásadu. Pfii
studiu Bible bychom mûli vÏdy dbát, aby to, co je jasné,
vysvûtlilo to, co je nejasné. Nemûli bychom pfiehlíÏet
stovky jasn˘ch textÛ k urãitému tématu jen proto, Ïe
jeden ãi dva texty nám pÛsobí na poãátku jisté obtíÏe.

Mûjme to na pamûti a pfieãtûme si text, o kterém je
fieã. Kolosk˘m 2,13-17. Pavel pí‰e:

KdyÏ jste je‰tû byli mrtvi ve sv˘ch vinách a duchovnû
neobfiezáni, probudil nás k Ïivotu spolu s ním a v‰echny
viny nám odpustil. (v. 13) Vymazal dluÏní úpis, jehoÏ
ustanovení svûdãila proti nám, a zcela jej zru‰il tím, Ïe
jej pfiibil na kfiíÏ. (v. 14) Tak odzbrojil a vefiejnû odhalil
kaÏdou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítûzství. (v. 15)
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Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo
pijete, nebo kvÛli svátkÛm, kvÛli novoluní nebo sobotám.
(v. 16) To v‰echno je jen stín budoucích vûcí, ale skuteã-
nost je Kristus. (v. 17)

Co myslí Pavel, kdyÏ fiíká: „Nikdo tedy nemá právo
odsuzovat vás kvÛli ... sobotám“ (v. 16)? Podívejme se
na to blíÏe. Ve ver‰i 13 Pavel pí‰e, Ïe skrze JeÏí‰e jsme
vzkfií‰eni z duchovní smrti k duchovnímu Ïivotu. JeÏí‰
zemfiel, a proto mÛÏeme my Ïít. Ve ver‰i 14 v˘raz „vy-
mazal dluÏní úpis, jehoÏ ustanovení svûdãila proti
nám“ pochází z fieckého v˘razu, kter˘ má v˘znam „zá-
vazek zadluÏenosti“. Odpovídá tedy na‰emu „dluÏnímu
úpisu“.

A stejnû tak dluÏíme dluh dokonalé spravedlnosti
BoÏímu zákonu. Na‰e neschopnost Ïít podle BoÏího zá-
kona znamená smrt.63 „V‰ichni zhfie‰ili“64, proto také
v‰ichni zasluhují smrt. Ale JeÏí‰ Ïil dokonal˘m Ïivotem –
Ïivotem, jak˘m bychom mûli Ïít my. Zemfiel také hroz-
nou smrtí – smrtí, kterou jsme si zaslouÏili zemfiít my.
Jin˘mi slovy, splatil ná‰ dluh. Vyplatil ná‰ dluÏní úpis.
Jsme tímto zpÛsobem osvobozeni od rozsudku zákona,
kter˘ jsme pfiestoupili65.

Obûtní systém Starého zákona s obûÈmi beránka byl
viditeln˘m znázornûním tohoto dluÏního úpisu – cesta
pfies svatyni byla potfiísnûna krví66. Pavel v‰ak pí‰e, Ïe
„v Kristu“ do‰el obûtní systém svého naplnûní 67. V‰ech-
na obûtní nafiízení ukazující na pfiíchod Krista pominula.
Pavel zdÛrazÀuje: „To v‰echno je jen stín budoucích vû-
cí...“ (v. 17)

63 ¤ímanÛm 6,23
64 ¤ímanÛm 3,23
65 ¤ímanÛm 8,1
66 ÎidÛm 9,22; 3. MojÏí‰ova 17,11
67 Kolosk˘m 2,16.17
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TakÏe soboty, o kter˘ch Pavel pí‰e ve ver‰i 16, se
vztahují k tomu, co je stínem vûcí, které mají pfiijít. Lo-
gická otázka potom tedy zní: O jak˘ch sobotách mluví
Pavel? Existují dva druhy sobot? Je urãitá sobota nûja-
k˘m zvlá‰tním pfiedobrazem?

Jak jsme jiÏ odhalili dfiíve, sobota, sedm˘ den BoÏího
zákona, není stínem nûãeho, co má teprve pfiijít. Naopak –
je památníkem nûãeho, co jiÏ probûhlo – stvofiení. Pfiiká-
zání zní:

Pamatuj na den sobotní, Ïe ti má b˘t svat˘. ·est dní
bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu svou práci. Ale sedm˘
den je sobota Hospodina, tvého Boha.68

Ver‰ 11 jasnû zdÛvodÀuje toto BoÏí pfiikázání:
V ‰esti dnech uãinil Hospodin nebe i zemi, mofie

a v‰echno, co je v nich, a sedmého dne odpoãinul. Proto
poÏehnal Hospodin den sobotní a oddûlil jej jako svat˘.

Sedm˘ den, sobota, je stálou pfiipomínkou pravdy
o stvofiení. Pfiipomíná nám, Ïe jsme nevznikli evolucí.
Stvofiil nás BÛh. ZaslouÏí si na‰i úctu proto, Ïe On je
Stvofiitel, a my jsme stvofiení.

JestliÏe je sobota v BoÏím Desateru památníkem
nûãeho, co se jiÏ dfiíve stalo, jakou sobotu mûl potom na
mysli apo‰tol Pavel?

V epi‰tole ÎidÛm 10,1 je napsáno:
V zákonû je pouze náznak /stín/ budoucího dobra, ne

sama jeho skuteãnost. Proto stále stejné obûti, pfiiná‰ené
kaÏdoroãnû znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale
oãistit ty, kdo s nimi pfiicházejí.

V tomto textu se apo‰tol zab˘vá obûtním zákonem.
Ezechiel 45,15-18 ukazuje, Ïe krvavé a jiné obûti, slav-
nosti novmûsíce, svátky a ceremoniální soboty jsou
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souãástí obûtního zákona, kter˘ ukazoval na Mesiá‰e.
Jde tedy o dal‰í sobotu, o níÏ Bible hovofií.

Ve 3. MojÏí‰ovû je zmínka o obou druzích sobot.
V celé kapitole MojÏí‰ vysvûtluje svátky a svatá shro-
máÏdûní, která mají Izraelci zachovávat. Ve 3. ver‰i BÛh
pfiipomíná MojÏí‰ovi sedm˘ den, sobotu Desatera. Ta
má b˘t kaÏd˘ t˘den „dnem svatého shromáÏdûní“. Zby-
tek kapitoly zaznamenává v˘roãní obfiadní svátky, které
mûli Izraelci oslavovat. Je jich sedm: pfiesnice, svátek
nekva‰en˘ch chlebÛ, prvotin, snopkÛ, troubení, den smí-
fiení a svátek stánkÛ.

Povûzme si struãnû nûco o tûchto svátcích. Îidovsk˘
zemûdûlsk˘ kalendáfi byl rozdûlen na dvû období – jaro
a podzim. Proto mûli Îidé jarní svátky a podzimní svát-
ky. Pfiesnice, nekva‰ené chleby, prvotiny a snopky byly
jarní svátky. Svátek troubení, den smífiení a svátek stán-
kÛ byly podzimními svátky. Jarní svátky BÛh tedy urãil
k tomu, aby ukazovaly na první JeÏí‰Ûv pfiíchod. Pod-
zimní svátky ukazovaly dopfiedu na události po JeÏí‰ovû
prvním pfiíchodu, na jeho druh˘ pfiíchod.

Je dÛleÏité, Ïe ve 23. kapitole 3. MojÏí‰ovy se o tûch-
to svátcích mluví jako o „sobotách“. Napfiíklad 3. Moj-
Ïí‰ova 23,4 popisuje svátek troubení jako „sobotní od-
poãinek“. V nûkter˘ch moderních pfiekladech se uÏívá
termín „den odpoãinku“ (v hebrejském originále je
ov‰em pouÏito „‰abbat“). 32. ver‰ pfiikazuje, Ïe den smí-
fiení „bude dnem odpoãinku“. ProtoÏe svátek troubení se
slavil první den sedmého mûsíce a den smífiení desátého
dne téhoÏ mûsíce, nemohly b˘t oba svátky zároveÀ sed-
m˘m dnem t˘dne, sobotou podle Desatera.

3. MojÏí‰ova 23,37 nám je pomáhá rozli‰it. ¤íká:
To jsou Hospodinovy slavnosti, které budete svolá-

vat jako bohosluÏebná shromáÏdûní, abyste pfiiná‰eli 
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Hospodinu ohnivou obûÈ, obûÈ zápalnou a pfiídavnou,
obûtní hod a úlitby, v‰echno v pfiíslu‰ném dni, mimo obûti
o Hospodinov˘ch dnech odpoãinku /Hospodinov˘ch
sobotách/ a kromû va‰ich darÛ pfii rÛzn˘ch slibech
a dobrovoln˘ch závazcích, jeÏ budete dávat Hospodinu.

Izraelité mûli zachovávat tyto svátky nebo ustanove-
ní vedle sedmého dne, soboty Hospodinovy. Svátky uka-
zovaly na pfiicházejícího Mesiá‰e. KdyÏ JeÏí‰ pfii‰el, byly
naplnûny.

Pavel mûl tedy pravdu, kdyÏ napsal: „Nikdo tedy ne-
má právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo
kvÛli svátkÛm, kvÛli novoluní nebo sobotám. To v‰echno
je jen stín budoucích vûcí, ale skuteãnost je Kristus.“ Je
jisté, Ïe se ani v nejmen‰ím nepokou‰el odstranit sedm˘
den – sobotu BoÏího zákona, Desatera.

Otázka ã. 6: JestliÏe je sobota zvlá‰tním BoÏím
dnem, proã ji nezachovávají také velcí náboÏen‰tí vÛd-
cové svûta?

Odpovûì: MoÏná vás to pfiekvapí, ale tuto otázku
poloÏil uÏ nûkdo mnohem dfiíve. V Janovû evangeliu69

je zaznamenán rozhovor:
Nikdo nikdy takto nemluvil! Farizeové jim na to fiek-

li: I vy jste se dali svést? Uvûfiil v nûj nûkdo z pfiedních
muÏÛ ãi farizeÛ?

Je vidût, Ïe JeÏí‰ova slova na chrámové úfiedníky
mocnû zapÛsobila. Ve snaze potlaãit jejich zájem jim fa-
riezové fiekli: „Nenechte se oklamat. Poãkejte na ná-
boÏenské vÛdce. JestliÏe je JeÏí‰ Mesiá‰, oni vás budou
vãas informovat! Ti to poznají jako první.“ A pfiesto to
byli právû náboÏen‰tí vÛdcové, pokládající se za znalce
Písma, ktefií zavrhli JeÏí‰ovo uãení a pfiibili ho ke kfiíÏi.
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Je zajímavé si v‰imnout, Ïe v JeÏí‰ovû dobû Ïily tfii
skupiny náboÏensk˘ch vÛdcÛ. Za prvé to byli ti, ktefií
byli slepí z nevûdomosti. Tito vÛdcové nezavrhovali
Mesiá‰e vûdomû. V prav˘ ãas zcela nepochopili, k˘m
byl70. Druhou skupinu tvofiili ti, ktefií byli slepí zámûrnû.
Tato skupina vnímala, Ïe JeÏí‰ je Mesiá‰. Nebyli v‰ak
ochotni provést zmûny, které byly nutné k tomu, aby ho
mohli následovat. JeÏí‰ nenaplnil jejich sobecké pfiedsta-
vy o Mesiá‰i71. Jan pí‰e, Ïe si „zamilovali lidskou slávu
víc neÏ slávu BoÏí“72. Za tfietí existovali náboÏen‰tí vÛd-
cové „upfiímného srdce“, ktefií hledali pravdu. Tato sku-
pina pracovala v pozadí ve snaze zajistit JeÏí‰i pfiízeÀ
ostatních vÛdcÛ. Do této skupiny patfiili Nikodém a Jo-
sef z Arimatie. Mnozí z této skupiny se otevfienû na ve-
fiejnosti zastali Krista. Jak to vypadalo po jeho smrti a po
vylití Ducha svatého o letnicích?

Slovo BoÏí se ‰ífiilo a poãet uãedníkÛ v Jeruzalémû
velmi rostl. Také mnoho knûÏí pfiijalo víru.73

Také dnes Ïijí tfii skupiny náboÏensk˘ch vÛdcÛ: slepí
z nevûdomosti, zámûrnû slepí – odmítající jakákoliv jiná
fie‰ení – a ti, ktefií upfiímnû hledají pravdu. Mnozí z po-
slední skupiny si je‰tû nejsou jisti koneãn˘m fie‰ením.
Brzy se v‰ak pod vlivem Ducha BoÏího rozhodnû posta-
ví na stranu pravdy.

Pro nás je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe BÛh se neptá: „Co
dûlají tvoji náboÏen‰tí vÛdcové?“ BÛh v‰ak fiíká, Ïe
„kaÏd˘ z nás, tedy sám za sebe, vydá poãet Bohu“74 a Ïe
„v‰ichni se musíme ukázat pfied soudn˘m stolcem Kris-
tov˘m...“75

70 viz Jakub 4,17; Skutky 17,30
71 Jan 9,41
72 Jan 12,43
73 Skutky 6,7
74 ¤ímanÛm 14,12
75  2. Korintsk˘m 5,10
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Mil˘ pfiíteli, kaÏd˘ z nás je Bohu osobnû zodpovûd-
n˘. NezáleÏí tolik ani na tom, co dûlají pfiedstavitelé
církví, ale spí‰e na tom, jak my sami jsme ochotni reali-
zovat poznání v praxi.

Otázka ã. 7: Pavel pí‰e ve 14. kapitole ¤ímanÛm, Ïe
prav˘ kfiesÈan nemusí povaÏovat jeden den za svatûj‰í
neÏ druh˘76. Jedná se zde o sobotu, nebo zde jde o nûja-
k˘ jin˘ den?

Odpovûì: Studujme tento text spoleãnû. Pavel pí‰e:
Nûkdo rozli‰uje dny, jinému je den jako den. KaÏd˘

nechÈ má jistotu svého pfiesvûdãení. Kdo zachovává urãi-
té dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dûlá to Pánu ke cti,
neboÈ dûkuje Bohu; a kdo nejí, dûlá to také Pánu ke cti,
neboÈ i on dûkuje Bohu.77

V‰imnûme si nejprve, o ãem tento text nehovofií.
V na‰em rozboru nám pomohou dvû otázky. ¤íká text
nûco o sobotû? ¤íká nûco o bohosluÏbû? Rozhodnû ne.
Pisatel se zmiÀuje o dûkování Bohu, ale ne o sobotû, ani
o uctívání Boha. Proto by bylo nebezpeãné vztahovat
tento text na sobotu.

Jakého dne se tedy ver‰ t˘ká? Jak˘ den hodnotí?
Je to docela jednoduché:
Nûkdo rozli‰uje dny, jinému je den jako den.
Pavel pí‰e o tom, Ïe ãlovûk vyvy‰uje jeden den nad

druh˘. Nehovofií o sobotû, o bohosluÏbû ani o BoÏím
pfiikázání – jenom o tom, jak sám ãlovûk osobnû hodnotí
rÛzné dny. Je zfiejmé, Ïe Pavel rozebírá lidské názory, ne
boÏské pfiikázání psané BoÏím prstem na kamenné
desky.

První ver‰ kapitoly nám nabízí klíã:

76 ¤ímanÛm 14,5.6
77 ¤ímanÛm 14,5.6
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Bratra ve vífie slab‰ího pfiijímejte mezi sebe, ale ne-
pfiete se s ním o jeho názorech.78

Pavel pí‰e tûm, ktefií jsou ve vífie „silní“, o tûch, ktefií
jsou ve vífie „slabí“. Tûm siln˘m ve vífie radí „nepfiít se
o názorech“, neposuzovat sporné záleÏitosti.

Jedním z tûchto rozdílÛ byla otázka jedení masa obû-
tovaného modlám79. Vût‰inu masa, které se prodávalo
na trhu, obûtoval nejprve prodávající modlám. Nûktefií
úzkostliví Ïidov‰tí kfiesÈané vûfiili, Ïe jedení masa obû-
tovaného modlám je stejnû ‰patné jako samotné mod-
láfiství. Mnozí z nich se stali vegetariány, a to ne kvÛli
fyzickému zdraví, ale aby se vyhnuli duchovnímu zne-
ãi‰tûní. To se stalo pfiedmûtem sporu sboru v ¤ímû.

Kromû jedení masa nûktefií stále je‰tû vûfiili, Ïe pÛsty
mají v˘znam pro spravedlnost ãlovûka80. Tato skupina
se v urãité dny postila. Ty, ktefií se v urãené dny neposti-
li, posuzovali velmi pfiísnû. Pavel pí‰e: „Nûkdo rozli‰uje
dny...“81 a také:

Kdo zachovává urãité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí,
dûlá to Pánu ke cti, neboÈ dûkuje Bohu; a kdo nejí, dûlá
to také Pánu ke cti, neboÈ i on dûkuje Bohu.82

Nûktefií ze Ïidovsk˘ch kfiesÈanÛ nepfiestali zachová-
vat své dfiívûj‰í postní dny. Jejich „víra byla slabá“. Po-
dle sebe hodnotili ostatní a zpÛsobovalo to rozdûlení
v církvi. K tomuto rozdûlení docházelo na základû lid-
sk˘ch názorÛ, ne‰lo o základní otázky uãení. Apo‰tol
Pavel se k tomu vyjadfiuje pfiímo: „JestliÏe se rozhodnete
postit se, v pofiádku, nikoho jiného v‰ak nesuìte, kdyÏ
jedná jinak neÏ vy.“

78 ¤ímanÛm 14,1
79 1. Korintsk˘m 8
80 Luká‰ 18,12
81 ¤ímanÛm 14,5
82 ver‰ 6
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Pavel mûl pfiedev‰ím zájem o jednotlivce, ktefií roz-
dûlují církev ve vûcech t˘kajících se lidsk˘ch názorÛ, ne
v záleÏitostech BoÏího zákona. VzpomeÀte si, jak ener-
gicky tvrdí:

Zákon je tedy sám v sobû svat˘ a pfiikázání svaté,
spravedlivé a dobré.83

Jasnû uvádí: „Ze zákona pochází poznání hfiíchu“
a „hfiích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona“84. Potom
dodává:

To tedy vírou ru‰íme zákon? Naprosto ne! Naopak,
zákon potvrzujeme.85

PavlÛv názor na zákon je jasn˘. Je jisté, Ïe ve 14. ka-
pitole ¤ímanÛm neodporuje v‰emu tomu, co v epi‰tole
pfiedtím uvedl.

Otázka ã. 8: Kdy zaãíná sobota? Uvádí Bible nûjaké
klíãe k tomu, jak zachovávat sobotu?

Odpovûì: Od nejranûj‰ích dob zachovával vûrn˘
BoÏí lid sobotu od západu slunce v pátek veãer do zápa-
du slunce v sobotu. To dûlali Izraelci po celou dobu Sta-
rého zákona. Takov˘ zpÛsob zachovávání vychází z bib-
lické zprávy o stvofiení v 1. kapitole 1. knihy MojÏí‰ovy.
Pfii popisování jednotliv˘ch dnÛ stvofiení se pí‰e: „Byl
veãer a bylo jitro, den první.“86 Tato vazba se v 1. kapitole
opakuje u kaÏdého dne stvofiení. Potvrzuje to Markovo
evangelium:

KdyÏ nastal veãer a slunce zapadalo, pfiiná‰eli k nû-
mu v‰echny nemocné a posedlé.87

BÛh nepouÏívá k urãování ãasu nûjaké pfiesné hodi-
ny, ale nebeská tûlesa, která umístil pfii stvofiení do
vesmíru.
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V Bibli pfiedchází „tmavá ãást“ dne jeho „svûtlou
ãást“ – noc den. Ná‰ BÛh si zaslouÏí nejvy‰‰í obdiv, jak
v‰e moudfie zafiídil. Dfiíve neÏ zaãneme pracovat, BÛh
nám umoÏÀuje odpoãívat. Nejdfiíve je tma a potom
pfiichází svûtlo. Práci zaãínáme aÏ po odpoãinku. Bib-
lická sobota zaãíná západem slunce. KaÏd˘ pátek veãer
mÛÏeme pfii západu slunce radostnû s modlitbou vítat
BoÏí sobotu. BÛh si pfieje, abychom tak zaãínali kaÏdou
sobotu.

Jak máme zachovávat tento den podle Bible? BÛh
urãil, Ïe sobota má b˘t nej‰Èastnûj‰ím dnem na‰eho
t˘dne. Proto nám dal konkrétní biblické rady, jak mÛÏe-
me proÏívat svatost a krásu soboty.

BÛh si pfieje, aby sobota pro nás plnila trojí úãel. Za
prvé chce, aby sobota byla dnem duchovní bohosluÏby
a chvály88. Za druhé urãil, aby byla dnem odpoãinku89.
Za tfietí BÛh zam˘‰lel, aby byla sobota dnem spoleãen-
ství spoluvûfiících a také dnem spoleãenství v‰ech ãlenÛ
rodiny. Bible fiíká, Ïe pfied zaãátkem soboty bychom mûli
ukonãit ve‰keré zamûstnání a práci90. Také jasnû upozor-
Àuje, Ïe pfied sobotou by se mûly udûlat v‰echny ná-
kupy91. V‰echno, co by na‰i mysl odvádûlo od záleÏitostí
spojen˘ch s vûãností, je tfieba v sobotu odloÏit stranou,
abychom mohli proÏívat hlub‰í radost a nalezli vût‰í po-
tû‰ení v Kristu92. Na kaÏdou sobotu se mÛÏeme tû‰it jako
na zvlá‰tní den radosti a spoleãenství se samotn˘m Je-
Ïí‰em. On sám se na to jistû tû‰í a touÏí, abychom právû
v sobotu s ním proÏili krásnou zku‰enost.

88 viz 2. MojÏí‰ova 20,8-11; 3. MojÏí‰ova 23,2; Luká‰ 4,16
89 viz 2. MojÏí‰ova 20,8-11
90 2. MojÏí‰ova 20,8-11
91 Nehemiá‰ 13,15-18
92 Izaiá‰ 58,13.14
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Otázka ã. 9: Nemûli by kfiesÈané správnû zachovávat
nedûli, kdyÏ JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch právû v tento den?

Odpovûì: Vzkfií‰ení je jednou z nejvzne‰enûj‰ích
a nejkrásnûj‰ích pravd celé kfiesÈanské církve. JeÏí‰ vstal
z mrtv˘ch! Smrt uÏ není dlouhou nocí bez jitra. Hrob uÏ
není temnou jámou, na jejímÏ konci není Ïádné svûtlo.
Kristus zvítûzil nad smrtí.

Ale skuteãnost, Ïe Kristus byl v nedûli vzkfií‰en z mrt-
v˘ch, neposvûcuje nedûli, stejnû jako jeho smrt v pátek
neãiní z pátku den bohosluÏby. Jak jsme jiÏ dfiíve zjistili,
ti, ktefií slaví nedûli na památku JeÏí‰ova zmrtv˘chvstání,
ãiní tak bez jakéhokoliv JeÏí‰ova pfiíkazu.

Navíc v‰ak JeÏí‰ ustanovil dva zvlá‰tní symboly –
památníky své smrti a vzkfií‰ení – veãefii Pánû a kfiest.
Veãefie Pánû je symbolem jeho smrti, ke které do‰lo
v pátek. Pavlova slova jsou natolik jasná, Ïe jim nelze
neporozumût:

Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich,
zvûstujete smrt Pánû, dokud on nepfiijde.93

Chléb a kalich ukazují na zlomené tûlo a prolitou krev
na‰eho Pána. Proto pfiikázal, abychom si jeho smrt pfiipo-
mínali tímto obfiadem.

Kfiest je památníkem jeho vzkfií‰ení. ¤ímanÛm 5. ka-
pitola:

Byli jsme tedy kfitem spolu s ním pohfibeni ve smrt,
abychom – jako Kristus byl vzkfií‰en z mrtv˘ch slavnou
mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového Ïivota.
JestliÏe jsme s ním sjednoceni, protoÏe máme úãast na
jeho smrti, jistû budeme mít úãast i na jeho zmrtv˘ch-
vstání.94

94

93 1. Korintsk˘m 11,26
94 ver‰ 4 a 5



Stejnû jako Kristus zemfiel, byl uloÏen do hrobu a byl
vzkfií‰en k novému Ïivotu, tak je vûfiící ukfiiÏován s Kris-
tem. Tím, Ïe se vzdává starého hfií‰ného Ïivota, umírá
jeho staré já. KdyÏ je vûfiící pfii kfitu pohfiben do vodního
hrobu, je potom vzkfií‰en k novému Ïivotu. Sv˘m kfitem
si pfiipomínáme Kristovo vzkfií‰ení.

Ve svém Ïivotû i ve své smrti zachovával JeÏí‰ sobotu,
ne nedûli. âteme95: „Podle svého obyãeje ve‰el v sobotní
den do synagogy.“ Jako vûrn˘ a poslu‰n˘ syn uctíval kaÏ-
dou sobotu svého Otce. KdyÏ byl mrtev, odpoãinul v so-
botu v plné dÛvûfie, Ïe ho Otec vzkfiísí. Jeho nejbliÏ‰í
následovníci ãekali, aÏ skonãí sobota, aby pomazali jeho
tûlo. JeÏí‰ nikdy nijak zvlá‰È neupozorÀoval na první den
t˘dne. Nikdy neposvûtil Ïádnou zmûnu ve svém zákonû
a nefiekl ani slovo o tom, Ïe by mûl první den t˘dne nahra-
dit svatou sobotu.

Na závûr shrÀme: Nov˘ zákon naprosto mlãí, pokud
jde o zmûnu dne odpoãinku ze soboty na nedûli jako
památník vzkfií‰ení. Nic takového zde neãteme. JeÏí‰
a v‰ichni jeho uãedníci zachovávali sobotu. Jeho slova
jako ozvûna zaznívají staletími: „KdyÏ to víte, blaze
vám, jestliÏe to také ãiníte.“96

95 Luká‰ 4,16
96 Jan 13,17
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