
4. Neděle po Velikonocích                                                                                  19. května 2019 

 

 
Skutky apoštolů 11,1-18:  O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 

Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: „Navštívil jsi neobřezané 

lidi a jedl s nimi!“ A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat: „Byl jsem v městě Joppe a právě jsem 

se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, 

kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, 

uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: 

‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘ Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co 

poskvrňuje a znečišťuje.‘ Ale hlas z nebe promluvil znovu: ‚Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za 

nečisté.‘ To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A právě v tu chvíli se zastavili 

před domem, kde jsme bydleli, tři muži, poslaní ke mně z Cesareje. Duch mi řekl, abych bez rozpaků 

šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. 

On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: ‚Pošli někoho do Joppe a pozvi k 

sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině.‘ Když jsem k nim začal 

mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co 

řekl Pán: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.‘ Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar 

jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?“ – Po těch slovech 

bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“ 

 
Zjevení Janovo 21,1-6:  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly 
a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný 
jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží 
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a 
setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co 
bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova 
jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, 
dám napít zadarmo z pramene vody živé. 
 
Jan 13,31-35:  Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; 
Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a 
jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání 
vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ 
 

 
 Problematika čistého a nečistého:  

 
Zákon čistoty, opatření týkající se jídla, dotyku mrtvoly, které jsou zakázány. (3M 11 kap.)  
Zvířata měla nějakou roli v pohanských představách či kultech, některá zvířata, posvátná 
(egyptští bohové měli často zvířecí hlavu), totemová (nomádské kmeny). Právě u nich měl 
vepř výjimečné místo. To proto, že má mnoho mladých, selátek. Když tedy budou jíst vepře, 
budou mít v sobě plodivou sílu. Jinými slovy božstvo v podobě vepře dodávalo plodivou sílu 
těm, kteří vepře jedli. 
Nevěřte na přírodní mechanismus. Co je k požehnání člověku, přichází od Hospodina. Proto 
zakázali jíst vepřové. 
 
Bůh je oddělený od všeho nečistého, je čistý. Pána Boha máme svým životem zobrazovat, 
ukazovat, být jeho nástrojem. V Desateru např. Nepokradeš – ten, kdo krade, Boha 



nezobrazuje, ani k němu neukazuje, není jeho nástrojem. Čistota není především mravní, to až 
druhotně. Čistý je Bůh a ti, kteří mu patří. Člověk svým špatným konáním prorazil ten kruh, 
který Bůh vyhradil pro ty, kteří mu patří.  
Každé společné stolování ve starověku mělo ráz (charakter) svátostného hodu (Ex 24).  
Proto hodovat s pohany  bylo pro židy nemyslitelné, a tak je Petr v podezření, že se účastnil na 
pohanské pobožnosti (ztotožnění s jiným božstvem) a jedl maso obětované modlám. Vypadl 
by tak z kruhu těch čistých.  
 
Střízlivá zdrženlivost, ve které člověk nepropadá iluzím pohanských kultů, že se jídlem mohou 
dopravit božstvům (bohům) blíž. 
 
Bůh to vše připravil viděním, poselstvo Korneliovo žádá o zvěstování evangelia, nejde o 
hodování. Po příchodu Petra se nejdříve káže. 6 = 2x3 nezpochybnitelní svědkové.  
I na nepokřtěné pohany sestoupí Duch sv. – to je Boží zázrak. Nikoli lidé, nikoli lidská svévole, 
ale sám Bůh prolomil hradbu Zákona. Kristus dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která 
rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, 
z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. (Ef 2,11-18) 
 
V evangelním čtení Pán Ježíš přetváří židovský Zákon přikázáním vzájemné lásky. Co si pod 
tím představoval, nám svým životem ukázal. Apoštol Petr poslechl jeho slovo a proměnil je 
v čin. Způsobil nejprve zděšení v řadách křesťanů v Jeruzalémě, kteří byli židé, ale vyslechli ho 
a také porozuměli. Nemusí jít vše podle správně nastavených pravidel či postupných bodů, 
v našem případě tedy nejprve pokřtít vodou, pak Duchem. Duchem křtí Pán Ježíš, vodou 
člověk (Jan Křtitel a my).  
Buďme nastaveni a připraveni na křest Duchem, vedení Duchem, seslání Ducha a 
nenamítejme proti němu lidskými a někdy i zbožnými pravidly, ale snažme se milovat 
navzájem. Budeme překvapováni, co všechno Pán Bůh učiní svým Duchem. A budeme se jen 
divit a velebit Boha jako Petrovi bratři v Jeruzalémě: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby 
dosáhli života!“ (To jsou teda věci.)  Uvidíme kolem sebe nové nebe a novou zemi, protože Bůh 
bude přebývat mezi námi. Pán Bůh přetváří vztahy lidí v nové, naplněné vzájemnou láskou.  
 
Augustýn, církevní otec (4. století) Ježíšovo nové přikázání vyjádřil svými slovy:   
Miluj a dělej  co chceš.              
Když mlčíš, mlč z lásky.          
Když mluvíš, mluv z lásky.   
Když napomínáš, napomínej z lásky.           
Když pomáháš, pomáhej z lásky.      
Láska, ať ve Tvém srdci zakoření a vzejde z ní dobré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


