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Budete mými sv dky (Sk 1)

Týden od 1.7. do 7.7.

Texty na tento týden – Sk 1:1–26

Základní verš
„…ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi sv dky v Jeruzalém a v celém
Judsku, Sama sku a až na sám konec zem .“ (Sk 1:8)
Ježíšovo poslání na zemi bylo dokonáno. B h m l brzy seslat Ducha svatého. Ten bude r znými znameními a zázraky podporovat práci u edník . Dá jim moc a povede je v misijním úsilí, které zasáhne celou
Zemi. Ježíš nemohl z stat v podob lov ka s u edníky navždy. D vodem nebylo jen fyzické omezení,
které souviselo s jeho vt lením a které by bylo pro celosv tovou misii omezením. Pro seslání Ducha svatého
bylo nezbytné, aby Ježíš vystoupil na nebesa a byl oslaven.
U edníci však t mto skute nostem až do Ježíšova vzk íšení nerozum li. Když všechno opustili a rozhodli
se ho následovat, v ili, že je politickým vysvoboditelem, který jednoho dne vyžene ímany z jejich zem ,
obnoví vládu Davidovy dynastie a zašlou slávu Izraele. Nic jiného si vlastn ani neum li p edstavit. A práv
nechápavost u edník byla hlavním problémem záv re ných slov, která Ježíš adresoval svým následovník m.
Zaslíbení Ducha svatého zaznívá práv v tomto kontextu. První kapitola knihy Skutky apoštol , kterou
tento týden studujeme, zaznamenává nejen Ježíšova poslední slova, ale popisuje i jeho nanebevzetí a zp sob, jakým se raná církev p ipravovala na Letnice.

Týden ve zkratce:
- Obnova Izraele
- Poslání u edník
- P ijde znovu
- P íprava na Letnice
- Dvanáct apoštol
- Podn ty k zamyšlení

NE 1. ervence – Obnova Izraele
Sk 1:6.7 „6Ti, kte í byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto ase chceš obnovit království pro Izrael?“
7

ekl jim: „Není vaše v c znát as a lh tu, kterou si Otec ponechal ve své moci.““

Ž 89:4.5.36-38 „4 ekls : „Uzav el jsem smlouvu se svým vyvoleným, p ísahal jsem Davidovi, svému služebníku: 5Dám,
že tvé potomstvo bude nav ky stát pevn , já jsem zbudoval tv j tr n pro všechna pokolení.“ … 36Jednou jsem p ísahal na
svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? 37Jeho potomstvo potrvá nav ky, i jeho tr n p ede mnou bude jako slunce,
38
pevn bude stát nav ky jako m síc, v rný sv dek nad oblaky.““
Iz 9:6 „Jeho vlada ství se rozší í a pokoj bez konce spo ine na tr n Davidov a na jeho království. Upevní a podep e je
právem a spravedlností od toho asu až nav ky. Horlivost Hospodina zástup to u iní.“
Ez 37:25 „Budou sídlit v zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku, v níž sídlili vaši otcové. Budou v ní sídlit oni
i jejich synové a synové jejich syn nav ky a David, m j služebník, bude jejich knížetem nav ky.“
Da 2:44 „Ve dnech t ch král dá B h nebes povstat království, které nebude zni eno nav ky, a to království nebude
p edáno jinému lidu. Rozdrtí a u iní konec všem t m královstvím, avšak samo z stane nav ky,“
Da 7:13.14 „13Vid l jsem v no ním vid ní, hle, s nebeskými oblaky p icházel jakoby Syn lov ka; došel až k V kovitému,
p ivedli ho k n mu. 14A byla mu dána vlada ská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r zných národností.“
Iz 52:13-15 „13Hle, m j služebník bude mít úsp ch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. 14Jak mnozí strnuli úd sem
nad tebou! Jeho vzez ení bylo tak znetvo ené, že nebyl podoben lov ku, jeho vzhled takový , že nebyl podoben lidem.
15
Avšak on pokropí mnohé pronárody krví , p ed ním si králové zakryjí ústa, protože spat í, co jim nebylo vypráv no,
porozum jí tomu, o em neslyšeli.“
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Iz 53:1-12 „1Kdo uv í naší zpráv ? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 2Vyrostl p ed ním jako proutek, jak oddenek
z vyprahlé zem , nem l vzhled ani d stojnost. Vid li jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po n m nedychtili. 3Byl
v opovržení, kdekdo se ho z ekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, p ed nímž si lov k zakryje tvá , tak
opovržený, že jsme si ho nevážili. 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že
je ran n, ubit od Boha a poko en. 5Jenže on byl proklán pro naši nev rnost, zmu en pro naši nepravost. Trestání snášel
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však
Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 7Byl trápen a poko il se, ústa neotev el; jako beránek vedený na porážku, jako
ovce p ed st iha i z stal n mý, ústa neotev el. 8Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždy byl
vy at ze zem živých, ran n pro nev rnost mého lidu. 9Byl mu dán hrob se svévolníky, s bohá em smrt našel , a koli se
nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10Ale Hospodinovou v lí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil sv j život v ob
za vinu. Spat í potomstvo, bude dlouho živ a zdárn vykoná v li Hospodinovu. 11Zbaven svého trápení spat í sv tlo ,
nasytí se tím, co zakusil. „M j spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
12
Proto mu dám podíl mezi mnohými a s etnými bude d lit ko ist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl po ten mezi
nev rníky.“ On nesl h ích mnohých, B h jej postihl místo nev rných.“
Da 9:26 „Po uplynutí šedesáti dvou týdn bude pomazaný zahlazen a nebude již . M sto a svatyni uvrhne do zkázy lid
vévody, který p ijde. Sám skon í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.“
L 17:24.25 „24Jako když se zableskne a rázem se osv tlí všecko pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, tak bude Syn
lov ka ve svém dni. 25Ale nejprve musí mnoho trp t a být zavržen od tohoto pokolení.“
L 24:25.26 „25A on jim ekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak t žké uv it všemu, co mluvili proroci! 26Což nem l
Mesiáš to vše vytrp t a tak vejít do své slávy?““
Mt 16:16.20 „16Šimon Petr odpov d l: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ … 20Tehdy na ídil u edník m, aby nikomu
ne íkali, že je Mesiáš.“
Mk 10:35-37 „35P istoupili k n mu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a ekli mu: „Mist e, cht li bychom, abys nám u inil,
o t požádáme.“ 36 ekl jim: „Co chcete, abych vám u inil?“ 37Odpov d li mu: „Dej nám, abychom m li místo jeden po
tvé pravici a druhý po levici v tvé sláv .““
L 9:46 „P išlo jim na mysl, kdo z nich je asi nejv tší.“

PO 2. ervence – Poslání u edník

Sk 1:6-8 „6Ti, kte í byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto ase chceš obnovit království pro Izrael?“
7
ekl jim: „Není vaše v c znát as a lh tu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi sv dky v Jeruzalém a v celém Judsku, Sama sku a až na
sám konec zem .““

Iz 44:3 „Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, byst iny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své
požehnání na ty, kte í z tebe vzejdou.“
Jl 3:1.2 „1I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé t lo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci
budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vid ní. 2Rovn ž na otroky a otrokyn vyleji v on ch dnech svého ducha.“
L 4:18-21 „18‚Duch Hospodin v jest nade mnou; proto mne pomazal, abych p inesl chudým radostnou zv st; poslal
mne, abych vyhlásil zajatc m propušt ní a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 20Pak zav el knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a o i všech v synagóze byly na n j up eny.
21
Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste práv slyšeli.““
Iz 61:1.2 „1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin m pomazal k tomu, abych nesl radostnou zv st pokorným, poslal m obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatc m svobodu a v z m propušt ní, 2vyhlásit léto Hospodinovy p ízn , den pomsty našeho Boha, pot šit všechny truchlící.“
J 7:39 „To ekl o Duchu, jejž m li p ijmout ti, kte í v n j uv ili. Dosud totiž Duch nebyl dán, nebo Ježíš ješt nebyl
oslaven.“
Sk 2:33 „Byl vyvýšen na pravici Boží a p ijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte
a slyšíte.“
Sk 1:21.22 „21Proto jeden z t ch muž , kte í s námi chodili po celý as, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, 22od k tu Janova až
do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát sv dkem jeho zmrtvýchvstání.“
Sk 4:20 „Nebo o tom, co jsme vid li a slyšeli, nem žeme ml et.“
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PÁ 8. ervence – Podn ty k zamyšlení
„Období mezi Letnicemi a druhým p íchodem (a již bude dlouhé, nebo krátké) má být napln no celosv tovou církevní misií v moci Ducha. Následovníci Krista m li zv stovat, co Ježíš vykonal p i svém prvním
p íchodu. Krom toho m li lidi vyzývat, aby p i p íprav na jeho druhý p íchod d lali pokání a aby v ili.
M li být jeho sv dky až ‚na sám konec zem ‘ (Sk 1,8) a až ‚do skonání tohoto v ku‘ (Mt 28,20). Nesmíme
si dovolit z stat stát, dokud nebude dosaženo obou cíl .“ (Stott, John R. W., Zápas mladé církve: Poselství
skutk apoštolských. Návrat dom , Praha 1999; str. 42)
„Poslání, které Kristus sv il u edník m, se vztahuje na všechny v ící. Zahrnuje i k es any, kte í budou
žít p ed koncem asu. Je velkým omylem myslet si, že dílo záchrany leží jen na ustanovených kazatelích.
Každý, ke komu promluvil nebeský hlas a kdo p ijímá Krist v život, je povolán zv stovat evangelium
a pracovat pro záchranu svých bližních. Proto byla založena církev a ten, kdo do ní slavnostním slibem
vstoupil, se tím zavázal ke spolupráci s Kristem.“ (DA 822; TV 524)

Otázky k rozhovoru
1. Text Sk 1,7 ukazuje na Ježíšova slova v Mk 13,32: „O onom dni i hodin neví nikdo, ani and lé v nebi,
ani Syn, jenom Otec.“ Ellen G. Whiteová píše: „Už nikdy nezazní žádné poselství pro Boží lid, které by bylo
založeno na asovém údaji. Není nám sv eno znát ani as vylití Ducha, ani as Kristova p íchodu.“ (1SM
188) Na jiném míst dodává: „Každý, kdo za ne zv stovat poselství o hodin , dni nebo roku Kristova p íchodu, … p ináší poselství, které mu Pán nikdy nesv il.“ (AR 12. 9. 1893) V em spo ívá význam t chto
biblických text a jejich komentá pro nás dnes? Pro jsou n kte í lidé stále v pokušení ur ovat data
a odhadovat alespo p ibližný as Ježíšova p íchodu? V em spo ívá nejv tší nebezpe í takového jednání?
2. Metodistický misioná E. Stanley Jones íkal, že když se snažil obhajovat Boha, neda ilo se mu, ale když
za al o Bohu sv d it, prožíval ve své služb úsp ch. Uvažujte spole n o této myšlence.
3. Jak rozumíte významu modlitby v rané církvi? Není náhoda, že u popisu tém všech d ležitých rozhodnutí prvotní církve nacházíme zmínku o modlitb (Sk 1,24; 8,14–17; 9,11.12; 10,4.9.30; 13,2.3). Jaký význam má modlitba ve vašem život a v život vašeho sborového spole enství? Co je obsahem vašich modliteb?
Sk 1:24 „Pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z t ch dvou sis vyvolil.““
Sk 8:14-17 „14Když apoštolové v Jeruzalém uslyšeli, že v Sama sku p ijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. 15Oni
tam p išli a modlili se za n , aby také jim byl dán Duch svatý, 16nebo ješt na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pok t ni
ve jméno Pána Ježíše. 17Petr a Jan tedy na n vložili ruce a oni p ijali Ducha svatého.“
Sk 9:11.12 „11Pán mu ekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje P ímá, a v dom Judov vyhledej Saula z Tarsu. Práv
se modlí 12a dostalo se mu vid ní, jak k n mu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na n j ruce, aby op t vid l.““
Sk 10:4.9.30 „4Pohlédl na n j a pln bázn ekl: „Co si p eješ, Pane?“ And l odpov d l: „B h p ijal tvé modlitby
a almužny a pamatuje na tebe. … 9Druhého dne, práv když se blížili k m stu, vyšel Petr za poledne na rovnou st echu
domu, aby se modlil. … 30Kornélius odpov d l: „Jsou to práv t i dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém dom
odpolední modlitbu, a náhle stál p ede mnou muž v zá ícím rouchu.““
Sk 13:2.3 „2Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, ekl Duch svatý: „Odd lte mi Barnabáše a Saula k dílu, k n muž
jsem je povolal.“ 3A tak po modlitbách a postu na n vložili ruce a vyslali je k dílu.“
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1J 1:1-3 „1Co bylo od po átku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní o i vid li, na co jsme hled li a eho se naše ruce
dotýkaly, to zv stujeme: Slovo života. 2Ten život byl zjeven, my jsme jej vid li, sv d íme o n m a zv stujeme vám život
v ný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 3Co jsme vid li a slyšeli, zv stujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na
spole enství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.“
L 24:46-48 „46 ekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trp t a t etího dne vstane z mrtvých; 47v jeho jménu se bude zv stovat pokání na odpušt ní h ích všem národ m, po ínajíc Jeruzalémem. 48Vy jste toho sv dky.“
Iz 2:1-5 „1Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vid ní p ijal Izajáš, syn Amós v. 2I stane se v posledních dnech, že se
hora Hospodinova domu bude ty it nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. 3Mnohé národy p jdou a budou se pobízet: „Poj te, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova.
Bude nás u it svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 4On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I p ekují své me e na radlice, svá kopí na vina ské nože.
Pronárod nepozdvihne me proti pronárodu, nebudou se již cvi it v boji. 5Nuže, dome Jákob v, cho me v Hospodinov
sv tle!“
Sk 1:3 „Jim také po svém umu ení mnoha zp soby prokázal, že žije, po ty icet dní se jim dával spat it a u il je o království Božím.“
Sk 3:17-19 „17Vím ovšem, brat í, že jste jednali z nev domosti, stejn jako vaši v dcové. 18B h však tímto zp sobem
vyplnil, co p edem ohlásil ústy všech prorok , že jeho Mesiáš bude trp t. 19Proto i te pokání a obra te se, aby byly
smazány vaše h íchy.“

ÚT 3. ervence – P ijde znovu

Sk 1:9-11 „9Po t ch slovech byl p ed jejich zraky vzat vzh ru a oblak jim ho zast el. 10A když up en
hled li k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 11a ekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu p ijde práv tak, jak jste
ho vid li odcházet.““

L 24:51 „A když jim (Ježíš) žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.“
Sk 2:24.32 „24Ale B h ho vzk ísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. … 32Tohoto Ježíše
B h vzk ísil a my všichni to m žeme dosv d it.“
6:4 „Byli jsme tedy k tem spolu s ním poh beni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzk íšen z mrtvých slavnou mocí
svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“
10:9 „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uv íš-li ve svém srdci, že ho B h vzk ísil z mrtvých, budeš spasen.“
Sk 1:9 SP „Když to pov d l, byl p ed jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z o í.“
Sk 10:30 „Kornélius odpov d l: „Jsou to práv t i dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém dom odpolední modlitbu, a náhle stál p ede mnou muž v zá ícím rouchu.“
J 20:12 „Marie spat ila dva and ly v bílém rouchu, sedící na míst , kde p edtím leželo Ježíšovo t lo, jednoho u hlavy
a druhého u nohou.“
Zj 1:7 „Hle, p ichází v oblacích! Uz í ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kv li n mu na íkat všechna pokolení
zem . Tak jest, amen.“
L 9:26 „Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude styd t Syn lov ka, až p ijde v sláv své i Otcov a svatých
and l .“
2Te 1:7 „B h vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými and ly.“

ST 4. ervence – P íprava na Letnice

Sk 1:12-14 „12Potom se z hory, které se íká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik
je dovoleno ujít v sobotu. 13Když p išli do m sta, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to
Petr, Jan, Jakub, Ond ej, Filip a Tomáš, Bartolom j a Matouš, Jakub Alfe v, Šimon Zélóta a Juda Jakub v. 14Ti všichni se svorn a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho
bratry.“

Mt 24:29.30 „29Hned po soužení t ch dn se zatmí slunce, m síc ztratí svou zá , hv zdy budou padat z nebe a mocnosti
nebeské se zachv jí. 30Tehdy se ukáže znamení Syna lov ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny eledi zem a uz í
Syna lov ka p icházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.“
L 24:52 „Oni p ed ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma.“
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L 8:1-3 „1Potom Ježíš procházel m sty a vesnicemi a p inášel radostnou zv st o Božím království; bylo s ním dvanáct
u edník 2a n které ženy uzdravené od zlých duch a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démon , 3Jana,
žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o n ze svých prost edk staraly.“
L 23:49 „Všichni jeho p átelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to vid ly.“
L 24:1-12 „1Prvního dne po sobot , za asného jitra, p išly k hrobu s vonnými mastmi, které p ipravily. 2Nalezly však
kámen od hrobu odvalený. 3Vešly dovnit , ale t lo Pána Ježíše nenašly. 4A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva
muži v zá ícím rouchu. 5Zachvátil je strach a sklonily tvá k zemi. Ale oni jim ekli: „Pro hledáte živého mezi mrtvými?
6
Není zde, byl vzk íšen. Vzpome te si, jak vám ekl, když byl ješt v Galileji, 7že Syn lov ka musí být vydán do rukou
h íšných lidí, být uk ižován a t etího dne vstát.“ 8Tu se rozpomenuly na jeho slova, 9vrátily se od hrobu a oznámily všecko
jedenácti u edník m i všem ostatním. 10Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ješt jiné, které to
pov d ly apoštol m. 11T m však ta slova p ipadala jako blouzn ní a nev ili jim. 12Petr se rozb hl k hrobu, nahlédl
dovnit a uvid l tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.“
Mk 6:3 „3Což to není ten tesa , syn Mariin a bratr Jakub v, Josef v, Jud v a Šimon v? A nejsou jeho sestry tady
u nás?“ A byl jim kamenem úrazu.“
Mt 1:25 „Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.“
L 2:7 „I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro n nenašlo místo
pod st echou.“
Mk 3:21 „Když to uslyšeli jeho p íbuzní, p išli, aby se ho zmocnili; íkali totiž, že se pomátl.“
J 7:5 „Ani jeho brat i v n j totiž nev ili.“
1K 15:7 „Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštol m.“
Sk 12:17 „Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z v zení; nakonec jim ekl: „Pov zte
to Jakubovi a ostatním brat ím.“ Pak odešel z m sta.“
Sk 15:13 „Když domluvili, ujal se slova Jakub a ekl: „Brat í, slyšte mne!““
Sk 21:18 „Nazít í se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší.“
Ga 2:9.12 „9Když poznali milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan, kte í byli uznáváni za sloupy církve – podali
mn a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my p jdeme mezi pohany a oni mezi židy. … 12Nejprve jídal totiž
spole n s pohany; když však p išli n kte í lidé z okolí Jakubova, za al couvat a odd lovat se, protože se bál zastánc
ob ízky.“
L 24:53 „Byli stále v chrám a chválili Boha.“
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Lv 16:5-10 „5Od pospolitosti Izraelc vezme dva kozly k ob ti za h ích a jednoho berana k ob ti zápalné.
6
Potom p ivede Áron bý ka jako svou ob za h ích a vykoná za sebe a za sv j d m smír í ob ady . 7Vezme i oba kozly
a postaví je p ed Hospodina, u vchodu do stanu setkávání. 8O obou kozlech bude Áron losovat: jeden los pro Hospodina,
druhý pro Azázela. 9Pak p ivede Áron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a p ipraví jej v ob za h ích. 10Kozel,
na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý p ed Hospodina, aby na n m vykonal smír í ob ady a vyhnal jej
k Azázelovi na pouš .“
Nu 26:55 „Zem bude rozd lena losem; budou d dit podle jmen otcovských pokolení.“
Sk 5:3 „Ale Petr mu ekl: „Ananiáši, pro satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou ást pen z za
to pole?“
Sk 11:15-18 „15Když jsem k nim za al mluvit, sestoupil na n Duch svatý, jako už na po átku sestoupil na nás. 16Tu jsem
si vzp omn l na to, co ekl Pán: ‚Jan k til vodou, ale vy budete pok t ni Duchem svatým.‘ 17Jestliže tedy jim B h dal
stejný dar jako nám, když uv ili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?“ – 18Po t ch slovech brat í už
nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal B h k pokání, aby dosáhli života!““
Sk 13:2 „Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, ekl Duch svatý: „Odd lte mi Barnabáše a Saula k dílu, k n muž
jsem je povolal.““
Sk 16:6-9 „6Pon vadž jim Duch svatý zabránil zv stovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou.
7
Když p išli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíš v jim to nedovolil. 8Prošli tedy Mysií a p išli
k mo i do Troady. 9Tam m l Pavel v noci vid ní: Stanul p ed ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „P eplav se do
Makedonie a pomoz nám!““

T 5. ervence – Dvanáct apoštol

Sk 1:21.22 „21Proto jeden z t ch muž , kte í s námi chodili po celý as, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, 22od
k tu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát sv dkem jeho zmrtvýchvstání.“

Sk 1:15.23-26 „15V t ch dnech vstal Petr ve shromážd ní brat í – bylo tam pohromad asi sto dvacet lidí – a ekl: …
23
Vybrali tedy dva, Josefa, jménem Barsabas, zvaného Justus, a Mat je; 24pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech
lidí; ukaž, koho z t ch dvou sis vyvolil, 25aby p evzal místo v této apoštolské služb , kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam
pat í.“ 26Potom jim dali losy a los padl na Mat je; tak byl p ipojen k jedenácti apoštol m.“
Sk 4:33 „Boží moc provázela sv dectví apoštol o vzk íšení Pána Ježíše a na všech spo ívala veliká milost.“
1K 9:1.2 „1Nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Nevid l jsem Ježíše, našeho Pána? Nejste vy mým dílem v Pánu?
2
I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem! Vždy pe etí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uv ili
v Pána.“
1K 15:8 „Naposledy ze všech se jako nedoch d eti ukázal i mn .“
Ga 2:6-9 „6Od t ch však, kte í se t šili zvláštní vážnosti – ím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, B h p ece nikomu
nestraní – ti tedy, kte í se t šili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili; 7naopak nahlédli, že mn bylo sv eno zv stovat evangelium pohan m tak jako Petrovi žid m. 8Vždy ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mn
k služb mezi pohany. 9Když poznali milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan, kte í byli uznáváni za sloupy církve
– podali mn a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my p jdeme mezi pohany a oni mezi židy.“
Sk 14:4 „Obyvatelstvo m sta se rozd lilo: jedni byli p i židech, druzí p i apoštolech.“
Ga 1:19 „Nikoho jiného z apoštol jsem nevid l, jen Jakuba, bratra Pán .“
Ef 4:11 „A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zv stovatele evangelia, jiné za pastý e
a u itele.“
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