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12
Hospodin řekl Mojžíšovi: 

13
Promluv k synům Izraele: Jistě budete zachovávat 

mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, 

abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. 
14

Budete zachovávat sobotu, 

neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen; ano, každý, 

kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. 

15
Po šest dní se bude konat práce a sedmý den bude nejsvětější sobota, svatá 

Hospodinu. Každý, kdo by dělal práci v sobotní den, jistě bude usmrcen. 

16
Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace 

jako věčnou smlouvu. 
17

Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele, 

neboť v šesti dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a sedmý den přestal 

a oddechl si. 
18

Když s ním na hoře Sínaj domluvil, dal Mojžíšovi dvě desky 

svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem.

Exodus 31,12–18
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Genesis 2,1–3: 1 Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. 
2 Sedmého dne Bůh dokončil své dílo (melacha), které konal, a sedmého dne 

přestal s veškerým svým dílem (melacha), které konal. 3 Bůh sedmý den požehnal 
a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem (melacha), které Bůh 

stvořil a učinil.

Exodus 31,2–5: 2 Hleď, povolal jsem jmenovitě Besaleela, syna Urího, syna 
Chúrova, z pokolení Judova 3 a naplnil jsem ho Božím Duchem, moudrostí, 

rozumností, poznáním pro každou práci (melacha), 4 aby vymýšlel nápady pro 
práci se zlatem, stříbrem a bronzem, 5 pro řezání kamene ke vsazování, pro 

vyřezávání dřeva, pro práci na jakémkoliv díle (melacha).

Exodus 31,14–15: 14 Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo 
by ji znesvětil, jistě bude usmrcen; ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci

(melacha), takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. 15 Po šest dní se bude konat 
práce (melacha) a sedmý den bude nejsvětější sobota, svatá Hospodinu. Každý, 

kdo by dělal práci (melacha) v sobotní den, jistě bude usmrcen.


