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Koncil v Jeruzalém (Sk 15)

Týden od 19.8. do 25.8.

Texty na tento týden – Sk 15:1–41

Základní verš
„V íme p ece, že jsme stejn jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“ (Sk 15:11)
Po více než dvou letech se Pavel a Barnabáš vrátili do syrské Antiochie. Jelikož se celý místní sbor zapojil
do jejich vyslání jako misioná , je jen p irozené, že po návratu podali o své cest zprávu. D raz však nekladli na to, co ud lali oni sami, ale na to, co jejich prost ednictvím vykonal B h.
Krom zpráv o tom, že v Ježíše uv ilo mnoho Žid , mluvili samoz ejm i o úsp chu jejich mise mezi
pohany. Už od událostí spojených s Kornéliem považovali mnozí k es ané obrácení neob ezaných pohan
za problematické (Sk 11,1–18). Ale nyní, kdy se k církvi p ipojil velký po et bývalých pohan , vše se
zkomplikovalo ješt víc. Mnozí v ící v Jeruzalém byli nespokojeni. Podle jejich názoru m li být pohané
nejprve ob ezáni, tedy m li se stát židovskými proselyty, a až pak se mohli stát sou ástí Božího lidu
a prožívat s ním spole enství.
Text ve Skutcích 15. kapitole hovo í o situaci, kdy „pohanský problém“ dosáhl kritické hranice a církev se
spojila, aby hledala ešení. V historii apoštolské církve byl jeruzalémský koncil mezníkem a m l velký
význam pro celosv tovou misii.

Týden ve zkratce:
- Podstata problému
- Ob ízka
- Rozprava
- Apoštolský výnos
- List z Jeruzaléma
- Podn ty k zamyšlení

NE 19. srpna – Podstata problému
Sk 15:1-5 „1Tu p išli do Antiochie n kte í lidé z Judska a za ali bratry u it: „Nep ijmete-li ob ízku, jak
to p edpisuje Mojžíš v zákon, nem žete být spaseni.“ 2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se
s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ješt n kte í jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma
a p edložili tuto otázku apoštol m a starším. 3Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli p es Fénicii a Sama sko a všude k veliké radosti brat í vypráv li, jak se i pohané obracejí k ví e. 4Když p išli do Jeruzaléma, byli p ijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je B h ve všem vedl. 5Tu povstali n kte í
brat í z farize a prohlásili: „Pohané musí p ijmout ob ízku a musí se jim na ídit, aby zachovávali Mojžíš v zákon.““
Sk 11:19-21 „19Po smrti Št pánov nastalo v Jeruzalém pronásledování. Ti, kte í se odtud rozprchli, dostali se až do
Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zv stovali jenom žid m. 20Ale n kte í z nich, p vodem z Kypru
a z Kyrény, za ali po svém p íchodu do Antiochie zv stovat Pána Ježíše také pohan m. 21Moc Boží byla s nimi, a veliké
množství lidí uv ilo a obrátilo se k Pánu.“
Ga 2:11-13 „11Když pak Petr p išel do Antiochie, postavil jsem se otev en proti n mu, protože byl z ejm v neprávu.
12
Nejprve 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. 13A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal
strhnout i Barnabáš.“
Fp 3:5 „Ob ezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrej ; jde-li o zákon – farizeus.“
Sk 15:24 „Dov d li jsme se, že vás n kte í lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, a koliv jsme jim k tomu nedali
žádný pokyn.“
Ga 1:7 „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen n kte í lidé, kte í vás zneklid ují a cht jí evangelium Kristovo obrátit
v pravý opak.“
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Ga 5:10 „Ale já k vám v Pánu mám d v ru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku,
neujde soudu, a je to kdokoli.“
Ga 2:4 „Jak cht li ti, kte í p edstírali, že jsou brat í, a pokoutn se mezi nás vet eli s úmyslem slídit po naší svobod ,
kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona.“
Ga 2:4 SP „Jak to cht li ti falešní brat i, vet elci, kte í se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme
v Kristu Ježíši, a aby nás zotro ili.“
Gn 17:9-14 „9B h dále Abrahamovi ekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních.
10
Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi,
kdo je mužského pohlaví, bude ob ezán. 11Dáte ob ezat své neob ezané t lo a to bude znamením smlouvy mezi mnou
a vámi. 12Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození ob ezán, doma
zrozený i koupený za st íbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být ob ezán každý zrozený
v tvém dom i koupený za st íbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem t le smlouvou v nou. 14Neob ezanec,
který by nedal své neob ezané t lo ob ezat, bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu.““
Ex 12:48 „Jestliže by u tebe pobýval host a cht l by p ipravit Hospodinu hod beránka, nech je u n ho ob ezán každý
mužského pohlaví a potom bude sm t p istoupit a tak u init a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neob ezanec jej jíst
nebude.“

PO 20. srpna – Ob ízka
Sk 15:4-6 „4Když p išli do Jeruzaléma, byli p ijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je
B h ve všem vedl. 5Tu povstali n kte í brat í z farize a prohlásili: „Pohané musí p ijmout ob ízku
a musí se jim na ídit, aby zachovávali Mojžíš v zákon.“ 6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu v c
uvážili.“
Ga 3:28.29 „28Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni
jste jedno v Kristu Ježíši. 29Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a d dicové toho, co B h zaslíbil.“

Mt 15:2-9 „2Pro tvoji u edníci porušují tradici otc ? Vždy si p ed jídlem neomývají ruce!“ 3On jim odpov d l:
„A pro vy p estupujete p ikázání Boží kv li své tradici? 4Vždy B h ekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlo e í otci nebo
matce, a je potrestán smrtí.‘ 5Vy však u íte: Kdo ekne otci nebo matce: ‚To, ím bych ti m l pomoci, je ob tní dar,‘ 6ten
již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. 7Pokrytci, dob e prorokoval o vás
Izaiáš, když ekl: 8‚Lid tento ctí m rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 9marn m uctívají, nebo u í naukám, jež jsou
jen p íkazy lidskými.‘“
Ex 12:43-49 „43Hospodin ekl Mojžíšovi a Áronovi: „Toto je na ízení o hodu beránka: Nebude z n ho jíst žádný cizinec.
44
Ale bude jej jíst každý služebník koupený za st íbro, bude-li ob ezán. 45P ist hovalec ani nádeník jej jíst nebude. 46Musí
být sn den v témž dom . Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete. 47Tak to bude d lat celá izraelská pospolitost. 48Jestliže by u tebe pobýval host a cht l by p ipravit Hospodinu hod beránka, nech je u n ho ob ezán
každý mužského pohlaví a potom bude sm t p istoupit a tak u init a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neob ezanec
jej jíst nebude. 49Stejný ád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi.““
3:30 „Vždy je to jeden a týž B h, který ob ezané ospravedlní z víry a neob ezané skrze víru.“
1K 7:18 „Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou ob ízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se ob ezat.“
Ga 3:28 „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu
Ježíši.“
Ga 5:6 „V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li n kdo ob ezán i ne; rozhodující je víra, která se uplat uje láskou.“
Jr 4:4 „Ob ežte se kv li Hospodinu, ob ežte svá neob ezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé rozho ení nevyšlehlo jako ohe a neho elo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky.“
Jr 9:25 „Egypt, Judu, Edóma, Amónovce, Moába a všechny, kdo si vyholují skrán a sídlí na stepi, nebo všechny tyto
pronárody jsou neob ezané. I celý d m izraelský má neob ezané srdce!“
4:9-13 „9Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou ob ezáni, i také pro ty, kdo nejsou ob ezáni? teme p ece:
‚Abrahamovi byla víra po ítána za spravedlnost.‘ 10Kdy mu byla zapo tena? Byl už ob ezán, nebo ješt nebyl? Nebylo to
po ob ízce, nýbrž ješt p ed ní. 11Znamení ob ízky p ijal jako pe e spravedlnosti z víry, kterou m l ješt p ed ob ízkou.
Tak se stal otcem všech neob ezaných, kte í v í a jimž je spravedlnost p ipo tena,
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PÁ 24. srpna – Podn ty k zamyšlení
„Obrácení židé v tšinou nebyli ochotni postupovat kup edu tak rychle, jak jim to B h ve své proz etelnosti umož oval. Z úsp šného p sobení apoštol mezi pohany bylo z ejmé, že obrácených pohan bude brzy
mnohem více než obrácených žid . Židé cht li, aby se dodržování p edpis a ob ad stanovených jejich
zákonem stalo nezbytnou podmínkou pro p ijetí pohan do církve. Obávali se totiž, že jejich zvláštnosti,
kterými se až dosud odlišovali od všech ostatních národ , by nakonec mohly mezi t mi, kdo p ijali evangelium, zcela zaniknout.“ (AA 189; PNL 109)
„Bylo p irozené, že židovští k es ané, kte í žili v blízkosti chrámu a neustále ho m li na o ích, asto
p emýšleli o zvláštních výsadách židovského národa. Nyní vid li, že k es anská církev opouští ob ady
a tradice judaizmu; uv domovali si, že ve sv tle nové víry ztratí lidé brzy ze z etele zvláštní posvátnost,
která byla židovským zvyk m p isuzována. Mnozí se proto hn vali na Pavla, který podle nich do zna né
míry zavinil tuto zm nu. Dokonce ani všichni u edníci nebyli ochotni p ijmout rozhodnutí rady. N kte í
horliv obhajovali ceremoniální zákon a nesouhlasili s Pavlem. Domnívali se, že jeho postoj k požadavk m
židovského zákona je p íliš povrchní.“ (AA 197; PNL 114)

i otcem t ch ob ezaných, kte í nejsou jen ob ezáni, nýbrž také jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama – víry, kterou
m l ješt p ed ob ízkou. 13Zaslíbení, že dostane sv t za d dictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základ
zákona, nýbrž na základ spravedlnosti z víry.“
Gn 12:1-3 „1I ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem , ze svého rodišt a z domu svého otce do zem , kterou ti
ukážu. 2U iním t velkým národem, požehnám t , velké u iním tvé jméno. Sta se požehnáním! 3Požehnám t m, kdo
žehnají tob , prokleji ty, kdo ti zlo e í. V tob dojdou požehnání veškeré eledi zem .““
Ga 1:7 „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen n kte í lidé, kte í vás zneklid ují a cht jí evangelium Kristovo obrátit
v pravý opak.“
Ga 2:3-5 „3Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je ek, nebyl p inucen, aby se dal ob ezat, 4jak cht li ti, kte í p edstírali, že jsou brat í, a pokoutn se mezi nás vet eli s úmyslem slídit po naší svobod , kterou máme v Kristu, aby nás uvedli
do otroctví zákona. 5P ed t mi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována
pravda evangelia.“
Ga 2:21 „Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt
zbyte ná.“
Ga 5:2 „Slyšte, co vám já, Pavel, íkám: Dáváte-li se ob ezat, Kristus vám nic neprosp je.“
Ko 3:11 „Potom už není ek a Žid, ob ezaný a neob ezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech
Kristus.“
Tt 2:11 „Ukázala se Boží milost, která p ináší spásu všem lidem.“

ÚT 21. srpna – Rozprava
Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte spole n nad aplika ní otázkou z ásti na pond lí. Jako rozumíte skute nosti, že p íslušnost
k „pravé“ církvi není zárukou spasení? Starov ký Izrael byl „pravou církví“, ale p esto nebyl každý spasen.
Pokud lenství v „pravé“ církvi není zárukou spasení, jakou výhodu potom má pat it do ní?
2. Mluvili jsme o tom, že p ijetí neob ezaných pohan do spole enství víry bylo jedním z prvních vážných
problém rané církve. Které problémy naší církve m žeme p irovnat k tomu, co se d lo na za átku k es anství? Jak nám dnes m že p íklad apoštol v Skutcích 15. kapitole pomoci hledat ešení?
3. Zkuste ve vaší skupince vybrat lidi, kte í budou zastávat názor k es an ze Žid , že pohané se nejprve
musejí stát židovskými proselyty a až pak se mohou stát k es any. Tento postoj vnímají jako rozší ení
smluvních zaslíbení daných Izraelc m. Jaké by mohly být jejich argumenty? Jak byste na n reagovali? Jak
vám m že taková debata ukázat, že problémy, které se dnes zdají zcela jasné, mohou být v jiném ase nebo
na jiném míst mnohem komplikovan jší, než se zdá nám?

Sk 15:19-21 „19Proto já soudím, abychom ned lali potíže pohan m, kte í se obracejí k Bohu, 20ale jen
jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co p išlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu,
aby nejedli maso zví at, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. 21Vždy Mojžíš má odedávna po
m stech své kazatele, kte í tou jeho Zákon v synagógách každou sobotu.““

Sk 15:5-21 „5Tu povstali n kte í brat í z farize a prohlásili: „Pohané musí p ijmout ob ízku a musí se jim na ídit, aby
zachovávali Mojžíš v zákon.“ 6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu v c uvážili. 7Když došlo k velké rozep i,
povstal Petr a promluvil k nim: „Dob e víte, brat í, že si m B h hned na za átku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané
uslyšeli slovo evangelia a uv ili. 8A sám B h, jenž zná lidská srdce, se za n postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako
nám 9a neu inil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce o istil vírou. 10Pro tedy nyní pokoušíte Boha
a chcete vložit na u edníky b emeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! 11V íme p ece, že jsme stejn jako oni
spaseni milostí Pána Ježíše.“ 12A když Barnabáš a Pavel za ali vypravovat, jaká znamení a divy inil B h skrze n mezi
pohany, všichni ve shromážd ní zmlkli a poslouchali. 13Když domluvili, ujal se slova Jakub a ekl: „Brat í, slyšte mne!
14
Šimon vypravoval, jak B h poprvé projevil pohan m svou milost a povolal si z nich sv j lid. 15S tím se shodují slova
prorok , nebo je psáno: 16‚Navrátím se zase a znovu postavím David v zbo ený d m, z jeho trosek jej op t vystavím
a zbuduji, jako byl d ív, 17aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, nad nimiž bylo vysloveno mé jméno. To
praví Pán, 18který to oznámil už p ed v ky.‘ 19Proto já soudím, abychom ned lali potíže pohan m, kte í se obracejí
k Bohu, 20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co p išlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu,
aby nejedli maso zví at, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. 21Vždy Mojžíš má odedávna po m stech své
kazatele, kte í tou jeho Zákon v synagógách každou sobotu.““
Sk 11:4-17 „4A tak jim to Petr za al po po ádku vysv tlovat: 5„Byl jsem v m st Joppe a práv jsem se modlil, když jsem
ve vytržení mysli m l vid ní: Cosi se snáší dol a podobá se to veliké placht , kterou spoušt jí za ty i cípy z nebe; zastavila se práv u mne. 6Když jsem se do ní pozorn podíval, uvid l jsem tam nejr zn jší zví ata i divokou zv , plazy
a ptáky. 7Uslyšel jsem hlas, který mi ekl: ‚Vsta , Pet e, zabíjej a jez!‘ 8Odpov d l jsem: ‚To ne, Pane! Ješt nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvr uje a zne iš uje.‘ 9Ale hlas z nebe promluvil znovu: ‚Co B h prohlásil za isté, nepokládej za ne isté.‘ 10To se opakovalo t ikrát a vše bylo op t vyzdviženo do nebe. 11A práv v tu chvíli se zastavili p ed domem, kde jsme bydleli, t i muži, poslaní ke mn z Cesareje. 12Duch mi ekl, abych bez rozpak šel s nimi. Se mnou se
vydalo na cestu i t chto šest brat í a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. 13On nám vypravoval, jak se mu v jeho
dom zjevil and l a ekl mu: ‚Pošli n koho do Joppe a pozvi k sob Šimona, kterému íkají Petr. 14Co on ti poví, p inese
spásu tob i tvé rodin .‘ 15Když jsem k nim za al mluvit, sestoupil na n Duch svatý, jako už na po átku sestoupil na nás.
16
Tu 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?““

JERRY 

6

Koncil v Jeruzalém (Sk 15)

JERRY 

Koncil v Jeruzalém (Sk 15)

3

0 8

STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše
Koncil v Jeruzalém (Sk 15)

0 8

Týden od 19.8. do 25.8.

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 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.“
Am 9:11.12 „11V onen den postavím padající David v stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na n m pobo eno,
a zbuduji jej jako za dn dávných. 12Podrobí si poz statek lidu edómského a všech pronárod ; i budou nazývány mým
jménem, je výrok Hospodina, který toto iní.“

ST 22. srpna– Apoštolský výnos
Sk 15:28.29 „28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo a vás nezat žuje jinými povinnostmi
než t mi, které jsou naprosto nutné: 29Zdržujte se všeho, co bylo ob továno modlám, také krve, pak masa
zví at, která nebyla zbavena krve, a kone n smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat
správn . Bu te zdrávi.““
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Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo a vás nezat žuje jinými povinnostmi než t mi, které jsou naprosto
nutné: 29Zdržujte se všeho, co bylo ob továno modlám, také krve, pak masa zví at, která nebyla zbavena krve, a kone n
smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správn . Bu te zdrávi.“ … 30Pak se pov ení brat í odebrali do
Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. 31Když jej brat í p e etli, velmi se zaradovali, protože je
uklidnil. 32Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy; vždy i oni byli proroci. 33Z stali tam n jakou
dobu; pak je brat í s p áním pokoje propustili a oni se vrátili zp t.“
Ga 2:9.11-14 „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. … 11Když pak
Petr p išel do Antiochie, postavil jsem se otev en proti n mu, protože byl z ejm v neprávu. 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.
13
A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. 14Když
jsem však vid l, že nejdou p ímo za pravdou evangelia, ekl jsem Petrovi p ede všemi: „Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? ““

Ef 2:8 „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“
Ex 20:8-11 „8Pamatuj na den odpo inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d lat všechnu svou práci. 10Ale
sedmý den je den odpo inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d lat žádnou práci ani ty ani tv j syn a tvá dcera ani tv j
otrok a tvá otrokyn ani tvé dobyt e ani tv j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u inil Hospodin nebe i zemi,
mo e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo inul. Proto požehnal Hospodin den odpo inku a odd lil jej jako svatý.“
Dt 5:12-15 „12Dbej na den odpo inku, aby ti byl svatý, jak ti p ikázal Hospodin, tv j B h. 13Šest dní budeš pracovat
a d lat všechnu svou práci. 14Ale sedmý den je den odpo inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d lat žádnou práci ani ty
ani tv j syn a tvá dcera ani tv j otrok a tvá otrokyn ani tv j býk a tv j osel, žádné tvé dobyt e ani tv j host, který žije
v tvých branách, aby odpo inul tv j otrok a tvá otrokyn tak jako ty. 15Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t
Hospodin, tv j B h, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti p ikázal Hospodin, tv j B h, dodržovat den
odpo inku.“
Lv 18:30 „Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány p ed
vámi. Nezne iš ujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš B h.“
Gn 2:1-3 „1Tak byla dokon ena nebesa i zem se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokon il B h své dílo, které konal;
sedmého dne p estal konat veškeré své dílo. 3A B h požehnal a posv til sedmý den, nebo v n m p estal konat veškeré své
stvo itelské dílo.“
Gn 7:2 „Ze všech zví at istých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zví at, která nejsou istá, jen
po páru, samce se samicí.“
Zj 2:14 „Jen to mám proti tob , že u sebe máš zastánce u ení Balaámova. Jako on u il Baláka svád t syny Izraele, aby
se ú astnili modlá ských hostin a smilstva.“
Zj 2:20 „Ale to mám proti tob , že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým u ením svádí moje služebníky
ke smilstvu a k ú asti na modlá ských hostinách.“

T 23. srpna – List z Jeruzaléma
Sk 15:33-35 „33Z stali tam n jakou dobu; pak je brat í s p áním pokoje propustili a oni se vrátili zp t.
34
Silas se však rozhodl, že tam z stane, a tak šel Juda do Jeruzaléma sám. 35Pavel a Barnabáš z stali
ješt v Antiochii a s mnoha jinými tam u ili a zv stovali slovo Pán .“
Sk 15:22-29.30-33 „22Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého st edu vyvolí dva muže
a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému íkali Barsabáš, a Silas, p ední muži mezi bratími. 23Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši brat í, posíláme pozdrav vám, svým brat ím v Antiochii,
Sýrii a Kilikii, kte í jste d íve byli pohany. 24Dov d li jsme se, že vás n kte í lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy,
a koliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. 25Proto jsme se jednomysln rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je
k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, 26kte í ve služb našeho Pána Ježíše Krista nasadili sv j život.
27
Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kte í vám to vše sami potvrdí.
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