




Leviticus 21,16-21 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
17 „Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého 
potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, 
nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha.
18 Nepřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo 
kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým 
údem příliš dlouhým,  19 nebo kdo by měl zlomenou 
nohu nebo zlomenou ruku,  20 nebo hrbatý nebo 
zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený 
svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty.
21 Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl 
nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti 
Hospodinovy. Má vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb 
svého Boha.



Izajáš 56,3-5 Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se 

připojil k Hospodinu: „Hospodin mě jistě odloučil 

od svého lidu.“ Ať neříká kleštěnec: „Hle, jsem 

strom suchý.“  4 Neboť toto praví Hospodin: 

„Kleštěncům, kteří, dbají na mé dny odpočinku a 

volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy,  

5 dám ve svém domě a na svých hradbách 

památník s jménem lepším než synů a dcer: Dám 

jim jméno věčné, jež nebude vymýceno.“



Izajáš 18,7 V onen čas bude přinášena Hospodinu 
zástupů pocta od urostlého lidu s lesklou pletí, od lidu 
široko daleko obávaného, od pronároda nesrozumi-
telné řeči, který poražené pošlapává, jehož zemi 
protékají řeky. Přinese ji na místo, kde přebývá jméno 
Hospodina zástupů, na horu Sijón.

Žalm 68,32 Ať přijdou egyptští velmožové, ať Kúš
vztáhne ruce vstříc Bohu.

Žalm 87,4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, 
kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z 
nich se zrodil tady. 5 O Sijónu řeknou: V něm se 
zrodil ten i onen, a sám Nejvyšší jej činí pevným.



Matouš 6,33 Hledejte především jeho 

království a spravedlnost, a všechno ostatní 

vám bude přidáno.



Římanům 2,5 Svou tvrdostí a nekajícnou 

myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, 

kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. 

Židům 9,27 A jako každý člověk jen 

jednou umírá, a potom bude soud, 



2 Pt 3,10 Den Páně přijde jako přichází 

zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, 

vesmír se žárem roztaví a země se všemi 

lidskými činy bude postavena před soud. 

L 15,7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi 

větší radost nad jedním hříšníkem, který činí 

pokání, než nad devadesáti devíti spravedli-

vými, kteří pokání nepotřebují.



Matouš 10,32-33 Každý, kdo se ke mně 

přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám 

před svým Otcem v nebi; 33 kdo mně 

však zapře před lidmi, toho i já zapřu před 

svým Otcem v nebi.



Jan 17,13 Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím 

ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé 

radosti.

Pavel s Barnabášem v Pisidské Antiochii:

Sk 13,52 Ale učedníci byli naplnění radostí 

a Duchem svatým. 



Efezským 5,1-2.9-10 Jako milované děti 

následujte Božího příkladu  2 a žijte v lásce, 

tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za 

nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá … 

9 Žijte proto jako děti světla - ovocem světla 

je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 

10 zkoumejte, co se líbí Pánu.


