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Petrova služba (Sk 9–12)

Týden od 5.8. do 11.8.

Texty na tento týden – Sk 9:32–43; 10:1–48; 11:1–30; 12:1–18

Základní verš
„A Petr se ujal slova: ,Nyní skute n vidím, že B h nikomu nestraní, ale v každém národ je mu milý ten,
kdo v n ho v í a iní, co je spravedlivé.‘“ (Sk 10:34.35)
Po Pavlov odchodu do Tarsu se Petr op t stává hlavní postavou Lukášova vypráv ní o raném období
k es anské církve. Petr je vykreslen jako služebník putující po Judsku a okolních oblastech. Lukáš v krátkosti zaznamenává dv zázra né události – uzdravení Eneáše a vzk íšení Tabity ( ecky Dorkas), po kterých
následuje p íb h o Kornéliovi (Skutky 10).
Obrácení pohan bylo v apoštolské církvi tím nejkontroverzn jším tématem. Ani debaty, které následovaly po Kornéliov obrácení, vzniklé problémy nevy ešily. Až vylití Ducha svatého p ipomn lo Petrovi
a bratr m v Jeruzalém události Letnic a pomohlo je p esv d it, že požehnání evangelia není omezeno jen
na Židy. Mezitím se i církev v Antiochii za ala postupn otevírat pro p ijetí pohan .
Tento týden se budeme v novat také novému pronásledování, jež se odehrálo b hem vlády krále Heroda,
a všimneme si jeho vlivu na apoštoly, kterých se d íve nedotklo pronásledování vedené Pavlem (Saulem).

Týden ve zkratce:
- Zázraky ve služb evangelia
- Evangelium pro všechny
- Dar Ducha svatého
- Církev v Antiochii
- Pronásledování za krále Heroda
- Podn ty k zamyšlení

NE 5. srpna – Zázraky ve služb evangelia

Sk 9:36-42 „36V Joppe žila u ednice jménem Tabita, ecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutk
a št d e rozdávala almužny. 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. 42Zpráva o tom se rozší ila po
celém Joppe a mnoho lidí uv ilo v Pána.“

Sk 9:32-35.43 „32Když Petr procházel všechna ta místa, p išel také k brat ím, kte í žili v Lydd . 33Tam se setkal s jedním
lov kem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na l žko, pon vadž byl ochrnutý. 34Petr mu ekl: „Eneáši, Ježíš
Kristus t uzdravuje! Vsta a ustel své l žko!“ A Eneáš hned vstal. 35Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kte í to vid li,
obrátili se k Pánu. … 43Petr z stal ješt delší as v Joppe v dom Šimona koželuha.“
L 5:17-26 „17Jednoho dne u il a kolem sed li farizeové a u itelé Zákona, kte í se sešli ze všech galilejských a judských
vesnic i z Jeruzaléma. Moc Pán byla s ním, aby uzdravoval. 18A hle, muži nesli na nosítkách lov ka, který byl ochrnutý,
a snažili se ho vnést dovnit a položit p ed n j. 19Když vid li, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na st echu, ud lali
otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s l žkem p ímo p ed Ježíše. 20Když vid l jejich víru, ekl tomu lov ku: „Tvé
h íchy jsou ti odpušt ny.“ 21Zákoníci a farizeové za ali uvažovat: „Kdo je ten lov k, že mluví tak rouhav ? Kdo m že
odpustit h íchy než sám B h?“ 22Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpov d l jim: „Jak to, že tak uvažujete? 23Je snadn jší íci ‚Jsou ti odpušt ny tvé h íchy‘, nebo íci ‚Vsta a cho ‘? 24Abyste však v d li, že Syn lov ka má moc na zemi
odpoušt t h íchy,“ ekl ochrnutému: „Pravím ti, vsta , vezmi své l žko a jdi dom .“ 25A ihned p ed nimi vstal, vzal to, na
em ležel, šel dom a chválil Boha. 26Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli napln ni bázní a íkali: „Co jsme dnes
vid li, je nad naše chápání.““
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Týden od 5.8. do 11.8.

Mk 2:1-12 „1Když se po n kolika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. 2Sešlo se tolik lidí, že už ani
p ede dve mi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. 3Tu k n mu p išli s ochrnutým; ty i ho nesli. 4Protože se pro zástup nemohli
k n mu dostat, odkryli st echu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dol nosítka, na kterých ochrnutý ležel. 5Když
Ježíš vid l jejich víru, ekl ochrnutému: „Synu, odpoušt jí se ti h íchy.“ 6Sed li tam n kte í ze zákoník a v duchu uvažovali: 7„Co to ten lov k íká? Rouhá se! Kdo jiný m že odpoušt t h íchy než B h?“ 8Ježíš hned svým duchem poznal,
o em p emýšlejí, a ekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? 9Je snadn jší íci ochrnutému: ‚Odpoušt jí se ti h íchy,‘ anebo
íci: ‚Vsta , vezmi své lože a cho ?‘ 10Abyste však v d li, že Syn lov ka má moc na zemi odpoušt t h íchy“ – ekne
ochrnutému: 11„Pravím ti, vsta , vezmi své lože a jdi dom !“ 12On vstal, vzal hned své lože a vyšel p ed o ima všech,
takže všichni žasli a chválili Boha: „N co takového jsme ješt nikdy nevid li.““
L 8:41.42.49-56 „41Tu k n mu p išel muž, který se jmenoval Jairos; byl to p edstavený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám
a úp nliv ho prosil, aby p išel do jeho domu, 42protože m l jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Když tam
Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnily. … 49Když ješt mluvil, p išel kdosi z domu p edstaveného synagógy a ekl: „Tvá dcera
je mrtva, už Mistra neobt žuj.“ 50Ježíš to uslyšel a ekl: „Neboj se, jen v a bude zachrán na.“ 51Když p išel k domu,
nedovolil, aby s ním n kdo šel dovnit , jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. 52Všichni nad mrtvou plakali
a na íkali. On ekl: „Nepla te. Nezem ela, ale spí.“ 53Posmívali se mu, protože v d li, že zem ela. 54On však ji vzal za
ruku a zvolal: „Dcerko, vsta !“ 55Tu se jí život vrátil a hned vstala. Na ídil, aby jí dali n co k jídlu. 56Jejích rodi se
zmocnil úžas. On jim však p ikázal, aby nikomu ne íkali, co se stalo.“
Mk 5:40 „Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal s sebou otce dít te, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam,
kde dít leželo.“
Sk 5:12 „Mezi lidem se rukama apoštol dálo mnoho znamení a div . Všichni se svorn scházeli v Šalomounov sloupoví.“
J 14:12 „Amen, amen, pravím vám: Kdo v í ve mne, i on bude init skutky, které já iním, a ješt v tší, nebo já jdu
k Otci.“

PO 6. srpna – Evangelium pro všechny

Sk 10:25-28 „25Když cht l Petr vejít, vyšel mu Kornélius vst íc, padl na kolena a poklonil se mu. 26Ale
Petr jej p inutil vstát a ekl: „Vsta , vždy i já jsem jen lov k.“ 27Za rozhovoru vešli dovnit a Petr shledal, že je tam shromážd no mnoho lidí. 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.“.“

Sk 10:1-16.34.35 „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!“
4
Pohlédl 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.“ 7Když odešel ten and l, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže,
8
všechno 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.
12
Byly 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. …
34
A 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.“
Tt 2:11 „Ukázala se Boží milost, která p ináší spásu všem lidem.“
Ga 3:26-28 „26Vy všichni jste p ece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. 27Nebo vy všichni, kte í jste byli pok t ni
v Krista, také jste Krista oblékli. 28Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy
všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
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Ef 2:11-19 „11Pamatujte proto vy, kte í jste svým p vodem pohané a kterým ti, kdo jsou ob ezaní na t le a lidskou rukou,
íkají neob ezanci, 12že jste v té dob opravdu byli bez Krista, odlou eni od spole enství Izraele, bez ú asti na smlouvách
Božího zaslíbení, bez nad je a bez Boha na sv t . 13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro
Kristovu prolitou krev. 14V n m je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbo il ze , která rozd luje a p sobí svár. Svou
ob tí odstranil 15zákon ustanovení a p edpis , aby z t ch dvou, z žida i pohana, stvo il jednoho nového lov ka, a tak
nastolil pokoj. 16Oba dva usmí il s Bohem v jednom t le, na k íži usmrtil jejich nep átelství. 17P išel a zv stoval pokoj,
pokoj vám, kte í jste dalecí, i t m, kte í jsou blízcí. 18A tak v n m smíme obojí, židé i pohané, v jednot Ducha stanout
p ed Otcem. 19Nejste již tedy cizinci a p ist hovalci, máte právo Božího lidu a pat íte k Boží rodin .“

ÚT 7. srpna – Dar Ducha svatého

Sk 11:15-18 „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 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?“ – 18Po t ch slovech brat í už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal B h k pokání, aby dosáhli života!““

Sk 11:1-14 „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, 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 .‘“
Sk 10:44-48 „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.“

ST 8. srpna– Církev v Antiochii

Sk 11:19-24 „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. 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 11:25.26 „25Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 26A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tam jší církvi po celý rok a vyu ovali velké množství lidí; a práv v Antiochii byli u edníci poprvé
nazváni k es any.“
Sk 1:8.16 „8Dostanete 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 . … 16„Brat í, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil
o Jidášovi, o tom, který na Ježíše p ivedl stráže.“
Sk 9:13 „Ananiáš odpov d l: „Pane, mnoho lidí mi vypráv lo o tom lov ku, kolik zla zp sobil brat ím v Jeruzalém .““
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 židovského prost edí, že se jejich vdovám nedává každodenn spravedlivý díl.“
Sk 26:28 „Agrippa odpov d l Pavlovi: „Málem bys m p esv d il, abych se stal k es anem.““
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T 9. srpna – Pronásledování za krále Heroda

Sk 12:1-4 „1V té dob král Herodes krut zasáhl proti n kterým brat ím. 2Me em dal popravit Jakuba,
bratra Janova. 3Když vid l, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly práv velikonoce.
4
Zmocnil se ho, dal ho zav ít do v zení a hlídat ty mi strážemi po ty ech vojácích. Cht l ho po velikonocích ve ejn soudit.“

Sk 12:5-23 „5Petra tedy st ežili ve v zení a církev se za n j stále modlila k Bohu. 6Noc p edtím, kdy jej cht l Herodes
p edvést na soud, spal Petr mezi dv ma vojáky, spoután dv ma et zy, a stráže p ed dve mi hlídaly v zení. 7Najednou
u n ho stál and l Pán a v žalá i zazá ilo sv tlo. And l ude il Petra do boku, vzbudil ho a ekl: „Rychle! Vsta !“
A z Petrových rukou spadly et zy. 8And l mu ekl: „Opásej se a obuj se!“ Petr to ud lal a and l ho vyzval: „Vezmi si
pláš a poj za mnou.“ 9Petr následoval tedy and la ven z v zení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skute nost; myslel si,
že má vid ní. 10Prošli první stráží, pak druhou a p išli k železné brán , která vedla do m sta; ta se jim sama od sebe
otev ela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle and l zmizel. 11Teprve nyní se Petr vzpamatoval a ekl: „Te už vím,
že Pán opravdu poslal svého and la, vysvobodil mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si p ál židovský lid.“ 12S tím
v domím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. 13Když Petr
zatloukl na domovní dve e, p išla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. 14Tu poznala Petr v hlas, ale samou
radostí hned neotev ela a b žela dovnit oznámit, že Petr stojí p ede dve mi. 15Ale oni jí ekli: „Ty ses zbláznila!“ Ona
však trvala na tom, že je to pravda. ekli jí: „Tak to musí být jeho duch!“ 16Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otev ít a užasli,
když ho spat ili. 17Pokynul 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. 18Ráno se strhl mezi vojáky nemalý poplach, kam se Petr
pod l. 19Herodes dal po n m pátrat, ale Petr nebyl k nalezení. Po výslechu tedy dal popravit stráže; potom opustil Judsko,
odebral se do Cesareje a n jaký as tam z stal. 20Herodes byl tehdy velmi rozezlen na Týrské a Sidónské. Jejich zástupci
se však spole n k n mu dostavili; podplatili králova komorníka Blasta a požádali o smír, protože jejich zem byla zásobována potravinami z Herodova království. 21Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na tr n a pronesl
k nim e ; 22lid za al provolávat: „To mluví b h, ne lov k!“ 23A tu jej postihl and l Pán za to, že si p ivlastnil est
pat ící jen Bohu: zem el rozežrán ervy.“
Mt 2:1 „Když se narodil Ježíš v judském Betlém za dn krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalém
a ptali se.“
Sk 5:17-20 „17Ale velekn z a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli napln ni závistí; 18chopili se apoštol a vsadili
je do m stského v zení. 19And l Pán však v noci otev el dve e v zení, vyvedl apoštoly ven a ekl: 20„Jd te znovu do
chrámu a zv stujte lidu ta slova života.““
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Týden od 5.8. do 11.8.

PÁ 10. srpna – Podn ty k zamyšlení
„V desáté kapitole knihy Skutky apoštol je zaznamenán další p ípad pomoci nebeských and l , jejímž
výsledkem bylo obrácení Kornélia a celého jeho domu. t me tyto kapitoly [8 až 10] a v nujme jim mimoádnou pozornost. M žeme se z nich nau it, že nebesa jsou k es anovi zapojenému do služby záchrany duší
mnohem blíž, než by si mnozí mohli p edstavit. Z t chto text bychom se m li nau it i to, že B h v nuje
pozornost každé lidské bytosti. Proto bychom m li ke každému bližnímu p istupovat jako k jednomu
z Božích nástroj , které používá k završení svého díla na zemi.“ (6BC 1059)
„Když se církev modlí, Boží v c bude pokra ovat a jeho nep átelé budou sp t k zániku – a koli to církev
nezbaví utrpení a mu ednictví. Lukáš je velmi reáln p esv d en o vít zství evangelia. Ukazuje, že a koli
Boží slovo se nedá spoutat, jeho služebníci mohou trp t v okovech.“
(Marshall, Howard I.: The Acts of the Apostles. Grand Rapids: Eerdmans, 1980, str. 206.207)

Otázky k rozhovoru
1. O Kornéliovi je napsáno, že byl „zbožný, s celou svou rodinou v il v jediného Boha, byl velmi št drý
v i židovskému lidu a pravideln se modlil k Bohu“ (Sk 10,2). Je z ejmé, že Boží Duch konal své dílo
v Kornéliov srdci mnohem d íve, než m l možnost setkat se s Petrem. Co se m žeme nau it ze skute nosti,
že Kornéliova zbožnost dala Bohu p íležitost, aby ho zasáhl poselstvím evangelia?
2. Vra te se spole n k záv re né otázce z pond lí: Co z vašeho kulturního, sociálního a politického kontextu m že vyvolávat národnostní a etnické nap tí, kterému by se k es ané m li vyhýbat? Jak m žeme získat
nadhled nad spole enskými vlivy?
3. Navzdory utrpení a bolesti se Pavlova honba za pronásledováním k es an m obrátila v dobré: uprchlíci,
kte í p išli do Antiochie, za ali kázat evangelium všem lidem, nejen žid m. Povzbu te se navzájem zkušenostmi, p i kterých B h obrátil vaše utrpení a bolest v požehnání.
4. Jakub byl jedním z nejbližších Ježíšových u edník (Mk 5,37; 9,2; 14,33). P esto jako první z dvanácti
zem el mu ednickou smrtí. Najd te další biblické p íklady lidí, kte í nespravedliv trp li. Co nám to m že
objasnit o problematice utrpení?
Mk 5:37 „A nedovolil nikomu, aby šel s ním, krom Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.“
Mk 9:2 „Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl
prom n n p ed jejich o ima.“
Mk14:33 „Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. P epadla ho hr za a úzkost.“

JERRY 

4

Petrova služba (Sk 9–12)

JERRY 

Petrova služba (Sk 9–12)

5

