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LUKÁŠOVO EVANGELIUM, LEKCE 85, LK 22,47-62
OTÁZKY KE STUDIU
Již jsme si ukázali celkové duchovní pozadí Petrova zapření Pána i jeho
slabost – a slabost všech učedníků,
učedníků když
dyž místo toho, aby se s Pánem modlili,
tak spali. Už jsme v zahradě Getsemane (Lk
( 22,39).). Ježíš strávil vysilující
hodinu na modlitbách, kdy ho anděl posiloval a jeho krev se řinula na zem. Už
připravil své učedníky na zradu, na to, že bude zatčen, vydán do rukou
pohanů a ukřižován. Nyní se jejich víra bude muset projevit v praxi. Hle,
zrádce přichází!
Opakování: Co se vás nejvíce osobně dotklo v nedělním kázání? V čem se
můžete ztotožnit s apoštolem Petrem?
1. Přečtěte
ečtěte si několikrát celý text o Petrově zradě včetně toho, jak Pán

Petra a učedníky připravoval (Lk 22,31-62) a všimněte si všech detailů,
které nám mohou pomoci lépe porozumět Petrovu zapření.
• Proč podle vás Lukáš tento příběh zaznamenal (zaznamenávají ho
všichni evangelisté: Mt 26,69-75; Mk 14,66-72;
72; J 18,15-18.25-27
18,15
)?
• Jak tento příběh naplňuje
naplňuj záměr Lukášova evangelia (Lk 1,1-4;
1,1 19,10)?
2. Sotva se Ježíš pomodlil,
omodlil, tak se objevil jeho zrádce – Jidáš (Lk

22,47-48).
). Zopakuj si, co jsme si říkali o Jidášovi (J
(J 6,64-65;
6,64
J 13,11; J
13,18; J 18,8-9).
). Jak tedy máme rozumět, že byl jedním z Dvanácti?
• Čti Lk 22,1-6. Co se tady dovídáme o Jidášovi?
• Na jakém znamení se Jidáš domluvil se zákoníky?
3. Verše 49-51 zaznamenávají horlivé skutky Petra (viz J 18,10). Bylo

správné toto Petrovo jednání?
• Co myslíte, byl Petr dobrý bojovník?
• Proč Pán nechal Petra takto jednat?
• Jaký to celé mělo smysl, když Pán hned uzdravil zraněného sluhu?
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4. Další verše (v. 52-53
53) jsou Ježíšovou výtkou těm, kdo ho přišli

zatknout. Co jim vytýká?
• Co znamenají Pánova slova: „toto je vaše hodina“?
5. Verš 54 nám ukazuje, kam se poděla Petrova odvaha. Všimni si, co

před několika okamžiky sliboval (v.
( 33) a jak nyní jedná?
6. Další tři verše (v. 55-57
57) popisují Petrovo zapření. S kým se Petr hřál

společně u ohně (viz Ž 1,1-2)?
1,1
• Kdo Petra odhalil (v. 56)?
• Kde byla jeho odvaha?
7. Další tři verše (v. 58-60
60)) ukazují na další Petrova zapření. Všimněte,

kolikrát dohromady Petr Pána zapřel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Služka (Mt 26,69-70;
70; Mk 14,66-68)
14,66
Jiná služebná (Mt
Mt 26,71-72)
26,71
Zástup (Mt 26,73-74;
74; Mk 14,70-71)
14,70
Muž (Lk 22,58)
Jiný muž (Lk
Lk 22,59-60)
22,59
Služebník velekněze (J
( 18,26-27) – pravděpodobně se jedná o
jiného muže než předchozí dva, protože říká: Neviděl jsem tě
v zahradě?

8. Poslední verše (v. 61-62
62)) nás vracejí ke slovům Pána Ježíše (Lk
( 22,34).

Na co si zde Petr vzpomněl?
• Byl tento zármutek zármutkem k pokání? Proč ano, proč ne?
9. Co nás tento oddíl učí o člověku? V čem se podobáme Petrovi?

• Které konkrétní věci můžete hned aplikovat do svého života?
• Co se dozvídáme o Pánu Ježíši Kristu?
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