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Služba v novozákonní církvi 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše         

Služba v novozákonní církvi Týden od 25.08. do 31.08. 

 

� Texty na tento týden – Sk 2:42–47; 4:32–37; Mt 25:38.40; Sk 9:36; 2K 8:7–15; � 12; Jk 2:1–9 
 

� Základní verš 
„Pravá a �istá zbožnost p�ed Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení       

a chránit se p�ed poskvrnou sv�ta.“ (Jk 1:27) 
 

   Verše známé jako velké pov��ení (Mt 28,18–20) pat�í mezi nejd�ležit�jší novozákonní texty. Tyto verše 

jsou vnímány jako poslání církve a sloužily jako inspirace pro mnohé evangeliza�ní a misijní projekty. 

K�es�any tyto (a nejen ony) verše vedly k tomu, že šli opravdu do „celého sv�ta“ a ší�ili evangelium �asto    

i za cenu velkých osobních ob�tí. 

   Co vlastn� Ježíš �ekl ve velkém pov��ení? Máme mu získávat u�edníky, k�tít je a u�it je, aby zachovávali 

všecko, co nám Kristus p�ikázal (Mt 28,20). Jak jsme si ukázali v minulých lekcích, mnoho z toho, co nám 

Ježíš uložil, souvisí s pé�í o nuzné, trpící a o ty, kte�í nezvládnou pomoci si sami. Zárove� pot�ebujeme mít 

na pam�ti, že tyto pokyny, které dal Ježíš svým prvním následovník�m, nebyly n��ím novým, dosud neví-

daným a neslýchaným, ale šlo vlastn� o pokra�ování díla, které b�hem své služby za�al samotný Ježíš. 

Tento aspekt Ježíšova u�ení m�žeme jasn� pozorovat v život� nového církevního spole�enství p�i napl�o-

vání velkého pov��ení. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Nový typ spole�enství 
- Služba a sv�dectví Tabity 
- Dávání jako zp�sob služby 
- Pavl�v návod na život napln�ný láskou 
- Jakub „spravedlivý“ 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 25. srpna – Nový typ spole�enství 
Sk 2:42-47  „42Vytrvale poslouchali u�ení apoštol�, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43Všech se 

zmocnila báze�, nebo� skrze apoštoly se stalo mnoho zázrak� a znamení. 44Všichni, kte�í uv��ili, byli po-

spolu a m�li všechno spole�né. 45Prodávali sv�j majetek a rozd�lovali všem podle toho, jak kdo pot�ebo-

val. 46Každého dne pobývali svorn� v chrámu, po domech lámali chléb a d�lili se o jídlo s radostí             

a s up�ímným srdcem. 47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denn� p�idával k jejich spole�enství 

ty, které povolával ke spáse.“ 
Sk 4:32-37  „32Všichni, kdo uv��ili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo ne�íkal o ni�em, co m�l, že je to jeho vlastní, 
nýbrž m�li všechno spole�né. 33Boží moc provázela sv�dectví apoštol� o vzk�íšení Pána Ježíše a na všech spo�ívala veliká 
milost. 34Nikdo mezi nimi netrp�l nouzi, nebo� ti, kte�í m�li pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, 35skládali 
apoštol�m k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak pot�eboval. 36Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to 
znamená ‚Syn út�chy‘ – levita p�vodem z Kypru, 37m�l pole, prodal je, peníze p�inesl a položil p�ed apoštoly.“ 
Dt 15:4  „A� není u tebe pot�ebného, nebo� Hospodin ti bohat� požehná v zemi, kterou ti Hospodin, tv�j B�h, dává do 
d�dictví, abys ji obsadil.“ 
Sk 5:1.2.12-16  „1Také n�jaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali sv�j pozemek. 2Ananiáš si však        
s v�domím své ženy dal n�jaké peníze stranou, zbytek p�inesl a položil apoštol�m k nohám. „.12Mezi lidem se rukama 
apoštol� dálo mnoho znamení a div�. Všichni se svorn� scházeli v Šalomounov� sloupoví 13a nikdo jiný se neodvažoval    
k nim p�idružit, ale lid je chválil a ctil. 14A stále p�ibývalo mnoho muž� i žen, kte�í uv��ili Pánu. 15Dokonce vynášeli 
nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na n�kterého padl aspo� Petr�v stín, až p�jde kolem. 16Také     
z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; p�inášeli nemocné a sužované ne�istými duchy a všichni 
byli uzdravováni.“ 
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Sk 3:1-11  „1Petr a Jan šli o t�etí hodin� do chrámu k odpolední modlitb�. 2Práv� tam p�inášeli n�jakého �lov�ka, chro-
mého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se �íká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam 
vcházeli. 3Když vid�l p�icházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. 4Petr spolu s Janem na n�j up�eli zrak  
a �ekli: „Pohle� na nás!“ 5Obrátil se k nim a �ekal, že od nich n�co dostane. 6Petr však �ekl: „St�íbro ani zlato nemám, 
ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vsta� a cho�!“ 7Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát;       
a vtom se chromému zpevnily klouby, 8vysko�il na nohy, vzp�ímil se a za�al chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal 
radostí a chválil Boha. 9A všichni ho vid�li, jak chodí a chválí Boha. 10Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral p�ed 
chrámem u Krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo. 11Protože se držel Petra a Jana, všichni se k nim      
v úžasu sb�hli do sloupoví, kterému se �íká Šalomounovo.“ 
Sk 6:1  „V té dob�, kdy u�edník� stále p�ibývalo, za�ali si ti z nich, kte�í vyrostli mezi �eky, st�žovat na bratry z židov-
ského prost�edí, že se jejich vdovám nedává každodenn� spravedlivý díl.“ 
 

PO 26. srpna – Služba a sv�dectví Tabity 
Sk 9:36  „V Joppe žila u�ednice jménem Tabita, �ecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutk� a št�d�e 

rozdávala almužny.“ 
Sk 9:37-41  „37Ale práv� tehdy onemocn�la a zem�ela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38Pon�vadž Lydda je blízko 
Joppe, dov�d�li se u�edníci, že je tam Petr, a poslali k n�mu dva muže s naléhavou prosbou: „P�ij� rychle k nám!“ 39Petr 
se hned s nimi vydal na cestu. Když p�išli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s plá�em obklopily všechny 
vdovy a ukazovaly mu košile a plášt�, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. 40Petr poslal všechny z místnosti; pak 
poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a �ekl: „Tabito, vsta�!“ Ona otev�ela o�i, a když spat�ila Petra, zvedla se na 
l�žku. 41Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou.“ 
Mt 25:38-40  „38Kdy jsme t� vid�li jako pocestného, a ujali jsme se t�, nebo nahého, a oblékli jsme t�? 39Kdy jsme t� 
vid�li nemocného nebo ve v�zení, a p�išli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a �ekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste 
u�inili jednomu z t�chto mých nepatrných brat�í, mn� jste u�inili.‘“ 
Sk 7:54-60  „54Když to �lenové rady slyšeli, za�ali na Št�pána v duchu zu�it a zlostí zatínali zuby. 55Ale on, plný Ducha 
svatého, pohled�l k nebi a uz�el Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a �ekl: „Hle, vidím nebesa otev�ená a Syna 
�lov�ka, stojícího po pravici Boží.“ 57Tu za�ali hrozn� k�i�et a zacpávat si uši; všichni se na n�ho vrhli 58a hnali ho za 
m�sto, aby ho kamenovali. Sv�dkové dali své plášt� hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. 59Když Št�pána kamenovali, 
on se modlil: „Pane Ježíši, p�ijmi mého ducha!“ 60Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpus� jim tento 
h�ích!“ To �ekl a zem�el.“ 
 

ÚT 27. srpna – Dávání jako zp�sob služby 
2K 8:12-14  „12Vždy� je-li zde tato ochota, pak je dar p�ed Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle 

toho, co nemá. 13Nejde o to, aby se jiným uleh�ilo a vy byli p�etíženi, nýbrž abyste na tom byli stejn�: 14váš 

p�ebytek pom�že nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich p�ebytek p�išel k dobru vám ve vašem nedo-

statku; tak nastane vyrovnání.“ 
2K 8:1-11.15  „1Chceme vám pov�d�t, brat�í, jakou milost dal B�h církvím v Makedonii. 2Tak se osv�d�ily v mnohém 
soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá št�drost. 3Mohu jim dosv�d�it, že dobrovoln� 
dávali podle své nejv�tší možnosti, ano i nad možnost; 4s velkou naléhavostí nás prosili, aby se sm�li ú�astnit této pomoci 
pro bratry v Judsku. 5P�ekonali všechno naše o�ekávání: dali sami sebe p�edn� Pánu a z v�le Boží také nám. 6A tak jsme 
vybídli Tita, který zapo�al toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokon�il. 7Jako jste ve všem bohatí, ve ví�e, v slovu,         
v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, bu�te bohatí i v tomto díle milosti. 8Ne�íkám to jako rozkaz, zmi�uji 
se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. 9Znáte p�ece št�drost našeho Pána Ježíše Krista: byl 
bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 10�eknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní 
dokon�ili dílo, které jste už loni nejen za�ali, nýbrž také k n�mu dali podn�t. 11Odkud vyšla ochota k pomoci, tam a� se 
pomoc také uskute�ní. Každý a� dá podle toho, co má; … 15jak je psáno: ‚Kdo m�l mnoho, tomu nic nep�ebylo, a kdo 
málo, nem�l nedostatek.‘“ 
Sk 20:35  „Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na pam�ti slova Pána Ježíše, který 
�ekl: ‚Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. ‘““ 
Ž 112:9  „Rozd�luje, dává ubožák�m, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v sláv�.“ 
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ST 28. srpna – Pavl�v návod na život napln�ný láskou 
� 12:9-11  „9Láska nech� je bez p�etvá�ky. Ošklivte si zlo, ln�te k dobrému. 10Milujte se navzájem bratr-

skou láskou, v úct� dávejte p�ednost jeden druhému. 11V horlivosti neochabujte, bu�te vroucího ducha, 

služte Pánu.“ 
� 12:1-8.12-21  „1Vybízím vás, brat�í, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe p�inášeli jako živou, svatou, Bohu milou 
ob��; to a� je vaše pravá bohoslužba. 2A nep�izp�sobujte se tomuto v�ku, nýbrž prom��ujte se obnovou své mysli, abyste 
mohli rozpoznat, co je v�le Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 3Každému z vás �íkám na základ� milosti, která mi 
byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu ur�eno, ale smýšlejte o sob� st�ízliv�, podle toho, jakou míru víry ud�lil každému 
B�h.  4Jako je v jednom t�le mnoho úd� a nemají všechny stejný úkol, tak i my, a� je nás mnoho, jsme jedno t�lo v Kristu 
a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. 6Máme rozli�né dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo 
má dar prorockého slova, a� ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, a� slouží. Kdo má dar u�it, a� u�í. 8Kdo 
dovede povzbuzovat, nech� povzbuzuje. Kdo rozdává, a� dává up�ímn�. Kdo stojí v �ele, a� je horlivý. Kdo se stará          
o trpící, a� pomáhá s radostí. … 12Z nad�je se radujte, v soužení bu�te trp�liví, v modlitbách vytrvalí. 13Sdílejte se            
s brat�ími v jejich nouzi, ochotn� poskytujte pohostinství. 4Svolávejte dobro na ty, kte�í vás pronásledují, dobro, a ne zlo.  
5Radujte se s radujícími, pla�te s pla�ícími.  6M�jte porozum�ní jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale v�nujte se 
všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.  17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. V��i všem m�jte na mysli jen 
dobré.  18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 19Necht�jte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo 
pro Boží soud, nebo� je psáno: ‚Mn� pat�í pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20Ale také: ‚Jestliže má tv�j nep�ítel hlad, 
nasy� ho, a má-li žíze�, dej mu pít; tím ho zahanbíš a p�ivedeš k lítosti. ‘ 21Nedej se p�emoci zlem, ale p�emáhej zlo dob-
rem.“ 
 

�T 29. srpna – Jakub „spravedlivý“ 
Jk 2:5-9.15.16  „5Poslyšte, moji milovaní brat�í: Cožpak B�h nevyvolil chudáky tohoto sv�ta, aby byli 

bohatí ve ví�e a stali se d�dici království, jež zaslíbil t�m, kdo ho milují? 6Vy jste však ponížili chudé-

ho.Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevlá�ejí vás p�ed soudy? 7Nemluví práv� oni s pohrdáním o slavném 

jménu, které bylo nad vámi vysloveno? 8Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Pís-

mu: „Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,“ dob�e �iníte. 9Jestliže však n�komu straníte, dopouš-

títe se h�íchu a zákon vás usv�d�uje z p�estoupení. ... 15Kdyby n�který bratr nebo sestra byli bez šat�        

a nem�li jídlo ani na den, 16a n�kdo z vás by jim �ekl: „Bu�te s Bohem – a� vám není zima a nemáte 

hlad,“ ale nedali byste jim, co pot�ebují pro své t�lo, co by to bylo platné?“ 
Jk 2:1-4.10-14  „1Brat�í moji, jestliže v��íte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte d�lat rozdíly mezi lidmi. 2Do 
vašeho shromážd�ní p�ijde t�eba muž se zlatým prstenem a v nádherném od�vu. P�ijde také chudák v ošum�lých šatech. 
3A vy v�nujete svou pozornost tomu v nádherném od�vu a �eknete mu: „Posa� se na tomto �estném míst�,“ kdežto chu-
dému �eknete: „Ty post�j tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ 4Ned�láte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, 
kte�í posuzují nesprávn�? … 10Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom p�ikázání klopýtl, provinil se proti všem. 
11Vždy� ten, kdo �ekl: ‚Nezcizoložíš,‘ �ekl také: ‚Nezabiješ.‘ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, p�estupuješ zákon. 12Mluvte    
a jednejte jako ti, kte�í mají být souzeni zákonem svobody. 13Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal 
milosrdenství. Ale milosrdenství vít�zí nad soudem. 14Co je platné, moji brat�í, když n�kdo �íká, že má víru, ale p�itom 
nemá skutky? M�že ho snad ta víra spasit?“ 
Sk 15  „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 Moj-
žíš�v zákon, nem�žete být spaseni.“ 2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhod-
nuto, 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.“ 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! 
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PÁ 30. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 32. kapitolu „Št�drá církev“ v knize Poslové nad�je a lásky. 
   „Spasitel ob�toval sv�j vzácný život proto, aby založil církev, která bude schopna pot�šovat lidi v zármut-

ku a pomáhat jim v pokušení. Spole�enství v��ících m�že být chudé, bez vzd�lání a neznámé, a p�esto m�že 

v rodinách, sousedství, v církvi i v ‚dalekých krajích‘ vykonat v Kristov� moci dílo, jehož význam bude 

sahat až do v��nosti.“ (DA 640; TV 410) 

   „Nesobecká št�drost napl�ovala ranou církev velikou radostí; v��ící totiž v�d�li, že svým úsilím p�ispívají 

ke zv�stování evangelia lidem, kte�í dosud žijí ve tm�. Jejich ob�tavost sv�d�ila o tom, že Boží milost nep�i-

jali nadarmo. Takovou št�drost mohli projevovat jedin� díky posv�cení Duchem svatým. Pro v��ící i nev��í-

cí to byl zázrak Boží milosti.“ (AA 344; PNL 197.198) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Jak a v �em by se vaše sborové spole�enství mohlo stát podobn�jším spole�enství, které je popsáno          
v prvních kapitolách knihy Skutky apoštol�? Jaké kroky byste mohli ud�lat vy, p�ípadn� vedení sboru, abys-
te povzbudili ostatní k takovým krok�m? 
 

2. Celosv�tová církev adventist� sedmého dne používá principy, o kterých jsme mluvili tento týden, jako 
vodítko pro rozd�lování dar� a desátk� mezi r�zné �ásti sv�ta. Jaký užitek p�ináší tento systém p�erozd�lení 
zdroj�? 
 

3. Jak vnímáte praktické pokyny k životu napln�nému láskou, o nichž se hovo�í v �íman�m 12? Fungují       
v „reálném sv�t�“, nebo jsou spíše jen jakýmsi zidealizovaným obrazem vhodným pouze pro „svaté“? 
 

4. V textu Jk 5,1–5 je použit silný jazyk, který jako by odrážel kritický jazyk poselství starozákonních proro-
k�. Pro� je tak silné vyjád�ení vhodné a pot�ebné? 
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Ga 2  „1Potom jsem se po �trnácti letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. 
2Šel jsem tam na Boží pokyn a t�m, kte�í jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí p�edložil evangelium, které zv�stuji 
pohan�m, aby snad moje nyn�jší i d�ív�jší úsilí nebylo nadarmo. 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. 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. 10Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a práv� o to jsem vždy 
horliv� usiloval. 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? “ 15My jsme 
od narození Židé, a ne ‚h�íšní pohané‘, 16víme však, že �lov�k se nestává spravedlivým p�ed Bohem na základ� skutk� 
p�ikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uv��ili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry     
v Krista, a ne ze skutk� zákona. Vždy� ze skutk� zákona ‚nebude nikdo ospravedln�n‘. 17Jestliže hledáme ospravedln�ní    
v Kristu, a jsme tedy z�ejm� i my h�íšníci, je snad proto Kristus služebníkem h�íchu? Naprosto ne! 18Jestliže chci znovu 
stav�t, co jsem d�íve zbo�il, usv�d�uji sám sebe jako viníka p�ed zákonem. 19Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro 
zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem uk�ižován spolu s Kristem, 20nežiji už já, ale žije ve mn� Kristus. A život, který zde 
nyní žiji, žiji ve ví�e v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 21Nepohrdám Boží milostí: Kdy-
bychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbyte�ná.“ 
Jk 5:1-5  „1A nyní, vy bohá�i, pla�te a na�íkejte nad pohromami, které na vás p�icházejí. 2Vaše bohatství shnilo, vaše 
šatstvo je moly rozežráno, 3vaše zlato a st�íbro zrezav�lo, a ten rez bude sv�d�it proti vám a stráví vaše t�lo jako ohe�. 
Nashromáždili jste si poklady – pro konec dn�! 4Hle, mzda d�lník�, kte�í žali vaše pole, a vy jste jim ji up�eli, volá do 
nebes, a k�ik ženc� pronikl ke sluchu Hospodina zástup�. 5Žili jste rozma�ile a hý�ili jste na zemi, vykrmili jste se – pro 
den porážky!“ 
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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! 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. 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. 27Posíláme k vám tedy Judu           
a Silase, kte�í vám to vše sami potvrdí. 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.“ 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�. 36Po n�jaké dob� �ekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme op�t naše bratry ve všech m�s-
tech, kde jsme kázali slovo Pán�, a podívejme se, jak se jim da�í.“ 37Barnabáš cht�l s sebou vzít také Jana Marka. 38Pavel 
však nepokládal za správné vzít ho s sebou, pon�vadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokra�oval. 39Vznikla z toho 
taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr, 40Pavel si vybral za spolupracov-
níka Silase, a když ho brat�í poru�ili milosti Pán�, vydal se i on na cestu. 41Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval 
církve.“ 
Ga 1  „1Pavel, apoštol povolaný a pov��ený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzk�ísil         
z mrtvých, 2i všichni brat�í, kte�í jsou zde se mnou, církvím v Galacii: 3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána 
Ježíše Krista, 4který sám sebe vydal za naše h�íchy, aby nás vysvobodil z nyn�jšího zlého v�ku podle v�le našeho Boha     
a Otce. 5Jemu bu� sláva na v�ky v�k�. Amen. 6Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle 
odvracíte k jinému evangeliu. 7Jiné evangelium ovšem není; jsou jen n�kte�í lidé, kte�í vás zneklid�ují a cht�jí evangelium 
Kristovo obrátit v pravý opak. 8Ale i kdybychom my nebo sám and�l z nebe p�išel hlásat jiné evangelium než to, které 
jsme vám zv�stovali, budiž proklet! 9Jak jsem práv� �ekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám n�kdo hlásá jiné evangelium 
než to, které jste p�ijali, budiž proklet! 10Jde mi o p�íze� u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále 
ješt� cht�l líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. 11Ujiš�uji vás, brat�í, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, 
není z �lov�ka. 12Vždy� já jsem je nep�evzal od žádného �lov�ka ani se mu nenau�il od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš 
Kristus. 13Slyšeli jste p�ece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ješt� byl oddán židovství, jak horliv� jsem pronásledo-
val církev Boží a snažil se ji vyhubit. 14Vynikal jsem ve v�rnosti k židovství nad mnoho vrstevník� v našem lidu a nadmíru 
jsem horlil pro tradice našich otc�. 15Ale ten, který m� vyvolil už v t�le mé matky a povolal m� svou milostí, rozhodl se 
16zjeviti mn� svého Syna, abych radostnou zv�st o n�m nesl všem národ�m. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému �lov�ku, 
17ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k t�m, kte�í byli apoštoly d�íve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem 
se zase vrátil do Damašku. 18Teprve o t�i léta pozd�ji jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a z�stal 
jsem u n�ho dva týdny. 19Nikoho jiného z apoštol� jsem nevid�l, jen Jakuba, bratra Pán�. 20P�ed tvá�í Boží vás ujiš�uji, že 
to, co vám píšu, není lež. 21Potom jsem odešel do kon�in Sýrie a Kilikie. 22V církvích Kristových v Judsku mne osobn� 
neznali; 23jen slyšeli, že ten, který d�íve pronásledoval církev, nyní zv�stuje víru, kterou p�edtím cht�l vyhubit; 24a d�kova-
li za mne Bohu.“ 
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