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STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše         
Když p�ijdou konflikty Týden od 11.11. do 17.11. 

 

� Texty na tento týden – Sk 6:1–6; Sk 10:1–23; Mt 5:17–20; Sk 11:3–24; Sk 15:1–22; Am 9:11.12 
 

� Základní verš 
„Nebo� vy všichni, kte�í jste byli pok�t�ni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem        
a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (Ga 3:27.28) 
 

   Jednou z nejv�tších výzev každého k�es�anského spole�enství je udržení jednoty ve chvíli, kdy vzniknou 
rozbroje týkající se identity a poslání církve. Takové neshody mohou mít zni�ující následky. V tom jsou 
dnešní k�es�anská spole�enství podobná t�m, o kterých se dozvídáme v Nové zákon�. Jsme jen lidé a d�íve 
�i pozd�ji se objeví rozdílnosti týkající se d�ležitých témat. První k�es�ané �elili konflikt�m, které vycháze-
ly nejen z p�edsudk� v��i r�zným skupinám lidí, ale také z vážných rozdíl� ve výkladu klí�ových starozá-
konních p�íb�h� a zvyk�. Tyto konflikty mohly vést ke zni�ení k�es�anské církve již v jejích po�átcích. 
Našt�stí v jejím �ele stáli p�emýšliví a vnímaví apoštolové a v�dci, kte�í se p�i �ešení konflikt� spoléhali na 
vedení Ducha svatého a Písma. V p�edchozích lekcích jsme se mimo jiné v�novali i tomu, jak prožívala 
jednotu raná církev. Tento týden se soust�edíme na otázku, jakým zp�sobem prvotní církev �ešila vnit�ní 
konflikty, které ni�ily její jednotu a ohrožovaly její p�ežití. O jaké konflikty šlo, jak je �ešili a co se dnes 
m�žeme nau�it z jejich zkušenosti? 
 

� Týden ve zkratce: 
- Etnické p�edsudky 
- Obrácení pohan� 

- Vedení Ducha 
- Jeruzalémský koncil 
- Nesnadné �ešení 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 11. listopadu – Etnické p�edsudky 
Sk 6:1-6  „1V té dob�, kdy u�edník� stále p�ibývalo, za�ali si ti z nich, kte�í vyrostli mezi �eky, st�žovat na 
bratry z židovského prost�edí, že se jejich vdovám nedává každodenn� spravedlivý díl. 2A tak apoštolové 
svolali všechny u�edníky a �ekli: „Bohu se nebude líbit, jestliže my p�estaneme kázat Boží slovo a budeme 
sloužit p�i stolech. 3Brat�í, vyberte si proto mezi sebou sedm muž�, o nichž se ví, že jsou plni Ducha        
a moudrosti, a pov��íme je touto službou. 4My pak budeme i nadále v�novat všechen sv�j �as modlitb�     
a kázání slova.“ 5Celé shromážd�ní s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Št�pána, který byl plný 
víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, p�vo-
dem pohana, který p�istoupil k židovství. 6P�ivedli je p�ed apoštoly, ti se pomodlili a vložili na n� ruce.“ 
 

PO 12. listopadu – Obrácení pohan� 
Sk 10:28.29.34.35  „28Promluvil k nim: „Dob�e víte, že žid�m není dovoleno stýkat se s pohany a navšt�-
vovat je. Mn� však B�h ukázal, abych si o žádném �lov�ku nemyslel, že styk s ním poskvr�uje nebo zne-
�iš�uje. 29Proto jsem také bez váhání p�išel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu 
m�li d�vod.“ … 34A Petr se ujal slova: „Nyní skute�n� vidím, že B�h nikomu nestraní, 35ale v každém 
národ� je mu milý ten, kdo v n�ho v��í a �iní, co je spravedlivé.“ 
Sk 10:1-23  „1V Cesareji žil n�jaký muž jménem Kornélius, d�stojník pluku, zvaného Italský. 2Byl to �lov�k zbožný,          
s celou svou rodinou v��il v jediného Boha, byl velmi št�drý v��i židovskému lidu a pravideln� se modlil k Bohu. 3Ten m�l 
kolem t�etí hodiny odpoledne vid�ní, v n�mž jasn� spat�il Božího and�la, jak k n�mu vchází a volá na n�j: „Kornélie!“ 
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. 5Vyprav hned posly do Joppe, a� sem p�ivedou Šimona, zvaného Petr. 6Bydlí u Šimona koželuha, který má d�m   
u mo�e.“ 
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Jr 12:14-17  „14Toto praví Hospodin o všech mých zlých sousedech, kte�í sahají na d�dictví, jež dal Izraeli, svému lidu: 
„Hle, já je vyvrátím z jejich p�dy, i d�m Jud�v vyvrátím z jejich st�edu. 15Až je vyvrátím, potom se nad nimi op�t slituji    
a p�ivedu každého zp�t do jeho d�dictví v jeho zemi. 
 
16A jestliže by se piln� u�ili cestám mého lidu a p�ísahali p�i mém jménu: ‚Jakože živ je Hospodin,‘ jak u�ili m�j lid 
p�ísahat p�i Baalovi, pak jim bude zbudován d�m mezi mým lidem. 17Jestliže však nebudou poslouchat, zcela vyvrátím 
onen pronárod a nechám jej zahynout, je výrok Hospodin�v.““ 
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�.““ 
 

PÁ 16. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

P�e�t�te si kapitoly „V Kornéliov� dom�“ a „Židé a pohané“ z knihy Poslové nad�je a lásky. 
   Rada, která o celé záležitosti rozhodla, se skládala z apoštol� a u�itel�, kte�í významným zp�sobem p�i-
sp�li k zakládání k�es�anských sbor� mezi Židy a pohany, a také ze zvolených zástupc� r�zných sbor�. Byli 
zde p�ítomni starší z Jeruzaléma, delegáti z Antiochie a dále zástupci nejvlivn�jších sbor�. Rada postupova-
la tak, jak jí to p�ikazovalo osvícené sv�domí, a s d�stojností církve, která byla založena z Boží v�le. Na 
konci jednání všichni uznali, že na spornou otázku odpov�d�l sám B�h, když na pohany vylil Ducha svaté-
ho; všichni si uv�domili, že jejich povinností je pod�ídit se vedení Ducha. 
   Nebylo nutné svolávat celou k�es�anskou církev a o sporné záležitosti hlasovat. ,Apoštolové a starší‘, 
vlivní a rozvážní muži, vydali a sepsali rozhodnutí, které pak p�ijaly všechny k�es�anské sbory. Ne všichni   
s ním však byli spokojeni; skupina ctižádostivých a sebev�domých brat�í s ním nesouhlasila. Tito muži 
cht�li pracovat v Božím díle na vlastní zodpov�dnost. Neustále reptali a kritizovali, navrhovali nové plány  
a snažili se p�ekazit dílo t�ch, které B�h povolal ke zv�stování evangelia. Již od samého po�átku narážela 
církev na takové p�ekážky a bude jim muset �elit až do konce �asu.“ (AA 196.197; PNL 113.114) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jaké kroky k �ešení spor�, o kterých jsme tento týden mluvili, mohou pomoci vašemu spole�enství v kon-
fliktních situacích? P�estože v souvislosti s pohany v rané církvi šlo o teologický problém, jak nám zp�sob 
�ešení m�že pomoci p�i sporech kulturních, politických nebo etnických, které ohrožují jednotu církve? Které 
principy �ešení jsou podle vás nejd�ležit�jší? 
 

2. Znovu si p�e�ti citát Ellen G. Whiteové z knihy Poslové nad�je a lásky. Navzdory pozitivnímu �ešení m�li 
n�kte�í v��ící stále výhrady. Co se m�žeme nau�it z této smutné reality? 
 

� 
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23Když tam p�išel a spat�il, co se z milosti Boží d�je, m�l radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali   
a z�stali Pánu v�rni. 24Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí p�ivedeno k Pánu. 
Sk 8:1  „Saul schvaloval, že Št�pána zabili. Tehdy za�alo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni krom� 
apoštol� se rozprchli po Judsku a Sama�sku.“ 
Sk 1:8  „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�.“ 
 

ST 14. listopadu – Jeruzalémský koncil 
Sk 15:8-10  „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!“ 
Sk 15:1-7.11-22  „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�edpi-
suje 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 zachová-
vali 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. … 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 poslou-
chali. 13Když domluvili, ujal se slova Jakub a �ekl: „Brat�í, slyšte mne! 14Šimon 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.“ 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 brat�ími.“ 
Ga 2:11-14  „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, proto-
že se bál zastánc� ob�ízky. 13A 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? ““ 
 

�T 15. listopadu – Nesnadné �ešení 
Sk 15:19.20  „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.“ 
Sk 15:29-35  „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. 34Silas 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�.“ 
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.“ 
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 7Když odešel ten and�l, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže, 8všechno 
jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe. 9Druhého dne, práv� když se blížili k m�stu, vyšel Petr za poledne na rovnou 
st�echu domu, aby se modlil. 10Pak dostal hlad a cht�l se najíst. Zatímco mu p�ipravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: 
11Vidí, jak se z otev�eného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké placht�, kterou spoušt�jí za �ty�i cípy k zemi. 12Byly v ní 
všechny druhy živo�ich�: �tvernožci, plazi  i ptáci. 13Tu k n�mu zazn�l hlas: „Vsta�, Pet�e, zabíjej a jez!“ 14Petr odpov�-
d�l: „To ne, Pane! Ješt� nikdy jsem nejedl nic, co poskvr�uje a zne�iš�uje.“ 15Ale hlas se ozval znovu: „Co B�h prohlásil 
za �isté, nepokládej za ne�isté.“ 16To se opakovalo t�ikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzh�ru do nebe. 17Zatímco 
Petr úporn� p�emýšlel, co to jeho vid�ní m�že znamenat, poda�ilo se Kornéliovým posl�m nalézt Šimon�v d�m. Zastavili 
se p�ed vraty, 18zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému �íkají Petr. 19A Petr stále ješt� p�emýšlel o svém vid�ní, 
když mu Duch �ekl: „Jsou tu t�i muži          a hledají t�; 20sejdi hned dol� a bez rozpak� s nimi jdi, nebo� já jsem je po-
slal.“ 21Petr tedy sešel dol� k t�m muž�m         a �ekl: „Já jsem ten, kterého hledáte. Pro� jste za mnou p�išli?“ 22Oni 
odpov�d�li: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který v��í v jediného Boha a má dobrou pov�st u všeho židov-
ského lidu. Zjevil se mu and�l a rozkázal mu, aby t� pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš �íci.“ 23Petr je zavedl 
dovnit� a nechal je u sebe p�es noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ješt� n�kolik brat�í z Joppe ho 
doprovázelo.“ 
Ez 4:14  „Namítl jsem: „Ach, Panovníku Hospodine, já jsem se nikdy neposkvrnil; od mládí až do nyn�jška jsem nejedl 
zdechlé �i rozsápané zví�e ani jsem nedal do úst závadné maso.““ 
Da 1:8  „Ale Daniel si p�edsevzal, že se neposkvrní královskými lah�dkami a vínem, které pil král p�i svých hodech. 
Požádal velitele dvo�an�, aby se nemusel poskvr�ovat.“ 
Mt 5:17-20  „17Nedomnívejte se, že jsem p�išel zrušit Zákon nebo Proroky; nep�išel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 18Amen, 
pravím vám: Dokud nepomine nebe a zem�, nepomine jediné písmenko ani jediná �árka ze Zákona, dokud se všechno 
nestane. 19Kdo by tedy zrušil jediné z t�chto nejmenších p�ikázání a tak u�il lidi, bude v království nebeském vyhlášen za 
nejmenšího; kdo by je však zachovával a u�il, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. 20Nebo� vám pravím: 
Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho p�esahovat spravedlnost zákoník� a farize�, jist� nevejdete do království nebeské-
ho.“ 
Sk 10:44-47  „44Ješt� když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kte�í tu �e� slyšeli. 45Brat�í židovského p�vodu, 
kte�í p�išli s Petrem, žasli, že i pohan�m byl dán dar Ducha svatého. 46Vždy� je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit 
Boha. Tu Petr prohlásil: 47„Kdo m�že zabránit, aby byli vodou pok�t�ni ti, kte�í p�ijali Ducha svatého jako my?“ 48A dal 
pokyn, aby byli pok�t�ni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich z�stal n�kolik dní.“ 
 

ÚT 13. listopadu – Vedení Ducha 
Sk 11:15-17  „15Když jsem k nim za�al mluvit, sestoupil na n� Duch svatý, jako už na po�átku sestoupil 
na nás. 16Tu jsem si vzpomn�l na to, co �ekl Pán: „Jan k�til vodou, ale vy budete pok�t�ni Duchem sva-
tým.“ 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?“ 
Sk 11:1-14.18-24  „1O tom, že i pohané p�ijali slovo Boží, dov�d�li se apoštolové a brat�í v Judsku. 2Když p�išel Petr do 
Jeruzaléma, za�ali mu brat�í židovského p�vodu vy�ítat: 3„Navštívil jsi neob�ezané lidi a jedl s nimi!“ 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, posla-
ní 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�.‘ … 18Po t�ch 
slovech brat�í už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal B�h k pokání, aby dosáhli života!“ 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. 22Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalém� a brat�í poslali do Antiochie Barnabáše.  
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