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Mat 12, 1.-14. 

1 V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst.  

2 Když to viděli farizeové, řekli mu: "Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!"  

3 On jim však řekl: "Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním?  

4 Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho 

doprovázeli, nýbrž kněžím?  

5 A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu, a přesto jsou bez viny?  

6 Pravím vám, že zde je víc než chrám.  

7 Kdybyste věděli, co znamená, `milosrdenství chci, a ne oběť´, neodsuzovali byste nevinné.  

8 Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou."  

9 Odtud šel dál a přišel do jejich synagógy.  

10 A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho 

totiž obžalovat.  

11 On jim řekl: "Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil 

by ji a nevytáhl?  

12 A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře."  

13 Potom řekl tomu člověku: "Zvedni tu ruku!" Zvedl jim, a byla zase zdravá jako ta druhá.  

14 Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.  

Sobota je den, kdy odpočíváme. Ale je to víc než den odpočinku. Je to symbol našeho vztahu k Hospodinu. 

Už za doby Ježíše Krista byla sobota nejvíce kontroverzním přikázáním. 

Zákon dovoloval paběrkovat na poli, dokonce bylo nařízeno na poli nechávat drobné zbytky. Učedníky to ani 

moc nezdržovalo vzít do ruky klas a vydrolit si zrna do úst. Farizeové se na Ježíše obořili, že znesvětil sobotu. 

My bychom argumentovali jinak – vždyť se zase tak moc nestalo. Ježíš ale argumentoval tak, jako by bylo 

dobré sobotu tak trochu porušit. 

1 Sam 21, 1.-6. 

1 David vstal a odešel, zatímco Jónatan se ubíral do města.  

2 I přišel David do Nóbu ke knězi Achímelekovi. Achímelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho: 

"Proč jsi sám a nikdo není s tebou?"  

3 David knězi Achímelekovi odvětil: "Mám pověření od krále. Poručil mi: Nikdo ať nezví nic o tom, k čemu 

tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě.  

4 Nyní však mi dej, co máš po ruce, pět chlebů, či co se najde."  

5 Kněz Davidovi odpověděl takto: "Nemám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb. Jen jestli se 

družina vyvarovala styku se ženami."  
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6 David odpověděl knězi ujištěním: "Jistě. Žen jsme se nedotkli už předtím. Když jsem odcházel, byla těla 

členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena."  

Saul neměl rád Davida, David se rozhodl utéct do ciziny. Měl hlad, potřeboval k útěku sílu. David přichází ke 

knězi a lže. Ten neměl jiné chleby, než posvěcené. Kněz se má starat o čistotu kultu a klidně mu ty chleby dal, 

i když to bylo porušení zákona. Přesto ho Ježíš chválí. Dodržování zákona není mechanické dodržování. 

2.příhoda – Ježíš říká kněžím, že také pracují, vždyť konají v sobotu oběti. V sobotu mají více práce, než 

kdykoliv jindy. Lukáš píše, že Ježíš jde do synagogy a uzdraví muži v sobotu jeho odumřelou nohu. Mohl to 

udělat až v neděli. Když to ten muž vydržel tolik let, vydržel by to jeden den také. Přesto ho uzdravil v sobotu. 

Normální člověk by měl radost, že Ježíš pomohl nemocnému muži, ať je jaký den chce. Ale odpůrci Ježíše 

měli problém, chtěli Ježíše usvědčit a chtěli jeho smrt. 

Proč přišel Bůh s Desaterem? Bylo snad pro Něho? Ne, bylo pro lidi. My chybujeme a my ho potřebujeme. 

4.přikázání je proto, aby se nám lépe žilo spolu s Ježíšem. 

Sobota je pro člověka, aby nabral druhý dech. Není prezentována pro fyzický odpočinek, ale duchovní. 

2 Moj 2,25. 

5 Moj. 

Odpůrci Ježíše Krista nechápali podstatu. My máme k sobotě úctu, ale někdy poutá více pozornosti to, že 

musíme držet sobotu a ne neděli, a zapomínáme na pravý význam. Sobota je překryta větším přikázáním – 

„Miluj Hospodina celým svým srdcem…“ 
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