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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání postavy vůdce skupiny Dvanácti v díle 

evangelisty Lukáše. Úvod nastiňuje základní linie celého pojednání. První část první 

kapitoly přináší informace o samotném autorovi dvou novozákonních spisů, za nimiž 

následuje uvedení okolností, za kterých bylo dílo utvářeno. Posléze jsou předkládány 

názory odborníků na možné prameny, z nichž autor při kompozici konečné redakce 

textu čerpal. Tato část je ukončena snahou o určení předpokládaného místa a doby 

vzniku díla. O teologii Lukášových spisů informuje druhá část první kapitoly. Nachází 

se v ní pojednání o autorových záměrech a teologických akcentech s ohledem na 

prvního z apoštolů. Z důvodu komplexnějšího pohledu je zmíněn i statistický přehled 

výskytu postavy Petra v epizodách jiných novozákonních knih. Druhá kapitola tvoří 

páteř práce a opět ve dvou podkapitolách přináší informace získané studiem dostupné 

literatury o všech perikopách v Lukášově diptychu, v nichž vůdce apoštolů vystupuje 

jako jedna z hlavních postav. První část se váže k příběhům zapsaným v evangeliu a 

obsahem druhé části jsou výsledky zkoumání událostí, jež najdeme zaznamenány v 

první polovině Skutků apoštolů. Závěr slouží ke shrnutí a zhodnocení získaných 

poznatků. 

 

Klíčová slova 

Petr, apoštol, první, církev, mise, Lukáš, evangelium 

 

Abstract 

The Image of the Apostle Peter in the Work of the Evangelist Luke.  

 This thesis focuses on examining the character of the leader of the group Twelve in the 

work of Luke the Evangelist. Introduction outlines the baseline of the entire treatise. 

The first part of the chapter presents information on the author of two New Testament 

writings himself, followed by an indication of the circumstances under which the work 
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was shaped. Afterwards the views of experts are presented on the possible sources from 

which the author composed and edited the final text. This part ends in effort to 

determine the expected place and time of origin of the whole work. The second part of 

the first chapter informs on the theology of Luke’s writings. This part contains 

discussion of the authors’ intentions and theological accents with regard to the first of 

the apostles. Due to more complex view there is also mentioned a statistical survey of 

the character Peter the Apostle in episodes of different New Testament books. The 

second chapter forms the backbone of the work, and again in two subsections presents 

information obtained by studying the available literature on all periscopes in Luke’s 

diptych in which the leader of the Apostles emerges as one of the main characters. The 

first part relates to the stories enrolled in the Gospel and the content of the second part 

are results of investigation of the events that we can find recorded in the first half of the 

Acts of the Apostles. Conclusion serves to summarize and evaluate obtained piece of 

knowledge. 
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Úvod 

Při pozornějším studiu Nového zákona je možné všimnout si zajímavé skutečnosti: 

v knize Evangelia podle Lukáše a ve Skutcích apoštolů je hojněji než v ostatních 

novozákonních spisech zmiňována jako hlavní postava příběhů apoštol Petr. Při 

úvahách o výběru tématu diplomové práce mi byl zmiňovaný poznatek impulzem 

k tomu, abych se na hlavního představitele skupiny Dvanácti podíval pozorněji. Protože 

tato velice významná postava počátků křesťanství sehrává důležitou roli především 

v díle třetího evangelisty, snažil jsem se vyhledat dostupnou odbornou literaturu, jež by 

lépe mapovala život rybáře z Kafarnaa v díle evangelisty Lukáše. V češtině jsem kromě 

dvou komentářů k evangeliu a jednoho komentáře ke Skutkům apoštolů nenašel žádné 

pojednání, které by bylo specificky zaměřeno na postavu Petra. Mnohem lepších 

výsledků jsem dosáhl při prohledávání odborné literatury napsané v italštině. Kromě 

několika monografií pojednávajících o vůdci apoštolů jsem objevil i více podrobných 

komentářů k oběma částem Lukášova díla. Při nahlédnutí do těchto knih jsem si 

uvědomil, že hlubší prozkoumání a zhodnocení spisů třetího evangelisty s ohledem na 

informace o Petrovi by bylo vhodným a zajímavým tématem závěrečné práce. 

Mým hlavním zájmem je za pomoci výsledků bádání biblistů určit zasazení 

jednotlivých petrovských perikop do širšího a užšího kontextu Lukášova dvoudíla, 

pokusit se vysledovat použité prameny, z nichž autor při redakci jednotlivých epizod 

čerpal a především zhodnotit evangelistův záměr s ohledem na postavu vůdce apoštolů. 

Cílem mého úsilí je určit, jak je Petr v Lukášově podání interpretován. 

Práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna na dvě hlavní kapitoly. V první kapitole je 

ve dvou podkapitolách přiblížena postava i dílo evangelisty Lukáše a objasněno pojetí 

teologie, kterou v těchto dílech vzhledem k  zvolenému tématu zastává. Druhá kapitola, 

tvořící jádro práce, je rovněž rozdělena na dvě podkapitoly. V první se postupně 

pojednává o evangelijních perikopách, v nichž apoštol Petr vystupuje. Jako rozhodující 

mezníky, které zásadně ovlivnily život chudého rybáře, vnímám příběh o zázračném 

rybolovu (L 5,1–11) a události bezprostředně předcházející umučení Ježíše Krista 

(L 22,31–34; 54–62). Obdobný postup je uplatněn i ve druhé podkapitole, v níž jsou 

probrány petrovské perikopy druhé části Lukášova diptychu. Tady je těžké určit stěžejní 

perikopu, neboť všechny skutečnosti související s vůdcem apoštolů popsané v první 

polovině Skutků směřují k naplňování hlavního autorova záměru celého díla, jímž je 
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poukaz na plodný začátek šíření evangelijní zvěsti od Jeruzaléma až na konec země 

(srov. Sk 1,8). 

Ve své práci jsem se opíral především o odborné publikace: komentáře, slovníky a 

monografie – především cizojazyčné, protože české odborné literatury k tématu je velmi 

málo. Základním pramenem pojednání je samozřejmě Písmo svaté, jež je 

nevyčerpatelným a nezastupitelným zdrojem každé teologické reflexe. 

Na základě vlastního zkoumání a konfrontace s názory odborníků jsem petrovské 

perikopy vyložil a vyvodil z nich příslušné závěry tak, aby bylo dosaženo vytčeného 

cíle, tj. charakterizace pojetí apoštola Petra podle podání třetího evangelisty. 
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1. Evangelista Lukáš a jeho dílo 

1.1. Základní informace 

 

1.1.1. Postava evangelisty Lukáše 

Biblisté na základě svého zkoumání usuzují, že všechna evangelia jsou anonymními 

spisy.
1
 V prologu evangelia podle Lukáše i v úvodu Skutků apoštolů sice nacházíme 

adresáta obou textů, avšak jméno autora není možné identifikovat. Lukáše označuje za 

jejich autora jako vůbec první – kolem roku 180 – teolog Irenej.
2
 Podle starocírkevní 

tradice byl Lukáš původem ze syrské Antiochie, na což poukazují i znalosti tamějších 

poměrů popsané ve Sk 6,5; 11,19–30; 13,1–3; 14,26–28; 15,1.2.30–40; 18,22n.
3
 Na 

Lukášův nežidovský původ odkazují poznámky v Listu apoštola Pavla Kolosanům 

(Ko 4,10–14).
4
 Moderní biblické bádání předpokládá spíše jeho helénisticko-židovský 

původ.
5
 

V apoštolově listě adresovaném církevní obci v Kolosách, najdeme i zmínku 

o Lukášově lékařském povolání (Ko 4,14). Toto tvrzení může dokládat jak autorovo 

používání odborné lékařské terminologie tehdejší doby (L 4,38; 5,12; 8,44; Sk 5,5.10; 

9,40), tak z lékařského hlediska bezchybný popis nemocí a uzdravení (L 4,35; 13,11; 

                                            
1
 Srov. POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 121; 

ROSSÉ, Gérard. Il vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico. 3. edizione. Roma: Città Nuova 

Editrice, 2001, s. 7, 9; SPINETOLI, Ortensio da.  Luca, Il vangelo dei poveri. 4. edizione. Assisi: 

Cittadella Editrice 1999, s. 11. 

2
 Srov. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona, Přehled literatury a teologie. 

Praha: Vyšehrad, 2013, s. 563;   MARSHALL, I. H.: Lukáš, in: Nový biblický slovník, Praha: Návrat 

domů, 1996, s. 562. 

3
 Srov. HERIBAN, Jozef: Lukáš, in: Príručný lexikón biblických vied. Druhé, revidované vydanie. 

Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 1994, s. 649. 

4
 Tady je na místě otázka, zda jsou informace o Lukášovi důvěryhodné, neboť v souvislosti s Pavlovým 

listem Kolosanům převládá mezi odborníky mínění, že pochází od apoštolových žáků (viz POKORNÝ; 

HECKEL, op. cit., s. 661). 

5
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit., s. 566; POKORNÝ, op. cit., s. 121–122. 
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Sk 3,7; 9,18).
6
 V současné době je však tato skutečnost některými odborníky 

zpochybňována.
7
 

Zmínky v Ko 4,14; Fm 24; 2Tm 4,11 nám říkají, že Lukáš byl společníkem a 

pomocníkem apoštola Pavla na jeho apoštolských cestách. Tyto informace by mohly 

potvrzovat části Skutků apoštolů (Sk 16,10–17; 20,5–15; 21,1–18; 27,1–28,16), v nichž 

autor ve vyprávění používá první osobu množného čísla, což může naznačovat, že 

popisovaným událostem je přítomen očitý svědek. Tvrzení se jeví jako věrohodné, 

avšak těžko prokazatelné.
8
 Není však jisté, zda můžeme Lukáše zmiňovaného v listech 

ztotožňovat s autorem třetího evangelia a Skutků.
9
 

Výše uvedené skutečnosti, srovnání literárního, sémantického stylu a slovní zásoby 

poukazují na to, že texty, jejichž autorství bylo připisováno Lukášovi, jsou s velkou 

pravděpodobností dílem jednoho křesťanského autora
10

, který byl helénisticko-

židovského původu a pravděpodobně z osobní zkušenosti neznal geografii tehdejší 

Palestiny.
11

 Podle dosavadního bádání a dostupných informací by zmiňovaným autorem 

mohl být vzdělaný spisovatel, velice dobře ovládající tehdejší kultivovanou řečtinu i 

s jejími rétorickými obraty. Nic určitějšího se vzhledem k nedostatku informací o autoru 

dvoudíla říci nedá.
12

 Pro potřeby naší práce ho budeme tradičně nazývat Lukášem, což 

bylo v době sepsání díla obvykle užívané jméno.  

 

1.1.2. Důvod, okolnosti, prameny, doba a místo sepsání díla 

Autor věnoval evangelium i Skutky jistému Teofilovi (L 1,3; Sk 1,1) – o němž 

nemáme více informací a jenž s velkou pravděpodobností sepsání těchto děl podněcoval 

                                            
6
 Srov. HERIBAN, Lukáš, in: op.cit., s. 649–650. 

7
 Srov. JOHNSON, Luke. Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 

s. 13; MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1998, s. 20.; POKORNÝ, op. cit., s. 121: „Dnes se ukazuje, že Lukášova terminologie se nijak neliší od 

výrazů užívaných v tehdejší řecké literatuře a změna v L 8, 43 je součástí jeho běžného krácení 

markovské předlohy.“; ROSSÉ, op. cit., s. 7.  

8
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 107; 563; MÜLLER, op. cit., s. 19. 

9
 Viz poznámka č. 4. 

10
 Srov. JOHNSON, op. cit. s. 12; MÜLLER, op. cit., s. 20. 

11
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 8. 

12
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 566. 
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a snad i financoval jejich vydání ve více opisech, což může naznačovat, že byly určeny 

nejen čtenářům uvnitř církve, ale i pro tehdejší knižní trh.
13

  

V období ke konci 1. století byli křesťané definitivně vyloučeni ze synagogy. 

Členové vznikající církve ve dvou nezávislých oblastech – tedy v matoušovském a 

lukášovském okruhu, snad již znali Markovo evangelium i pramen logií (Q), které jsou 

základem pro Lukášovo podání evangelia. Podle názoru odborníků bylo sepsání díla 

připisovaného Lukášovi reakcí na potřebu vytvořit a podat rostoucímu křesťanskému 

společenství obsáhlejší dokument o životě a učení Ježíše Krista, který by integroval oba 

zmiňované prameny.
14

  

Jak jsme naznačili, hlavními prameny, z nichž Lukáš při kompozici evangelia čerpal, 

bylo v té době již poměrně značně rozšířené evangelium podle Marka, a putujícími 

proroky tradovaný, rozšiřovaný, interpretovaný a komentovaný tzv. pramen Q.
15

 Za 

pozornost stojí skutečnost, že Lukáš ve svém textu vypouští velkou část (tzv. velká 

vynechávka) z Markova evangelia (Mk 6,45–8,26).
16

 Dalším pramenem je materiál, 

který najdeme pouze v Lukášově evangeliu. Ten čerpá látku buď ze spisu napsaného 

kolem roku 60 v Antiochii, nebo tento text pochází přímo od samotného Lukáše. 

Z celkového počtu 1149 veršů Lukášova evangelia, je 548 veršů tzv. Lukanisches 

Sondergut (Lukášův zvláštní materiál).
17

  

S určením pramenů Skutků apoštolů je to trochu složitější. Odborníci se při jejich 

identifikaci shodují v tom, že z velké míry jsou to ústně tradovaná vyprávění, která 

autor literárně zpracoval.
18

 Jiným pramenem jsou Štěpánova řeč, Petrovy a Pavlovy 

řeči, které tvoří přibližně jednu třetinu díla.
19

 O oddílech napsaných v první osobě 

plurálu jsme se zmiňovali již při pokusu o určení autorství spisů (viz pozn. 7).  

Názory na časový vznik evangelia i Skutků apoštolů se pohybují v rozmezí let 80 – 

90,
20

 ale najdeme i názory, že evangelium mohlo být napsáno dříve – někdy mezi léty 

                                            
13

 Srov. POKORNÝ, op. cit., s. 120. 

14
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 513. 

15
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit., tamtéž. 

16
 Srov. HERIBAN, Lukášova „velká medzera“, in: op. cit., s. 654. 

17
 Srov. HERIBAN, Lukanisches Sondergut, in: op. cit., s. 649. 

18
 Srov. POKORNÝ, op. cit., s. 124–125. 

19
 Srov. HERIBAN, Sutky apoštolov, in: op. cit. s. 929.  

20
 Srov. HERIBAN, Lukáš, in: op. cit., s. 650; Sutky apoštolov, in: op.cit., s. 930; POKORNÝ, op. cit., 

s. 122; MÜLLER, op. cit., s. 19; SPINETOLI, op. cit., s. 39.  



 

13 

 

70–80.
21

 Dřívější doba sepsání se jeví jako málo pravděpodobná, neboť Lukáš podle 

textů L 19,41–44; 21,20–24 uvádí velice konkrétní popis zničení Jeruzaléma a 

Chrámu.
22

 Popis událostí se jeví spíše jako děj, který se již udál, než jako vlastní 

prorocký výrok.
23

 Za místo vzniku díla bývá považována Antiochie v Sýrii nebo nějaké 

město v Řecku, Malá Asie nebo i Řím.
24

  

  

                                            
21

 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 566; HENGEL, Martin. Evangelista Lukáš, první křesťanský 

dějepisec (zvěst o Ježíši Kristu a dějepisectví). Praha: Vyšehrad, 1994, s. 15. 

22
 Srov. MÜLLER, op. cit., s. 19; Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 566. 

23
 SPINETOLI, op. cit., s. 39. 

24
 Srov. HERIBAN, Lukáš, in: op.cit., s. 654; Sutky apoštolov, in: tamtéž, s. 930; POKORNÝ, op. cit., s. 

122; MÜLLER, op. cit., s. 19; SPINETOLI, op. cit., s. 39; POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 567. 
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1.2. Teologie Lukášových spisů 

 

1.2.1. Záměr sepsání spisů 

Lukáš jako jediný z evangelistů v předmluvě ke svému evangeliu (L 1,1–4) výslovně 

zdůvodňuje své rozhodnutí sepsat všechno, co mu bylo předáno od očitých svědků, a 

dále to, co sám prozkoumal a uspořádal. Jsou zde uvedeny jeho teologické i 

ekleziologické záměry, které by podle něho mohly pomoci při novém misijním a 

pastoračním zaměření rostoucí církve.
25

 Evangelista se snažil o to, aby církev našla své 

místo v horizontu světových dějin. Pro tento účel sesbíral různé tradice o Ježíšovi 

z Nazaretu, které pak přeformuloval pro potřeby pohanokřesťanů žijících mimo 

Palestinu. Již na začátku díla tak máme možnost vnímat zájem autora o teologickou 

interpretaci dějin.
26

 Lukáš se tedy nesnažil napsat církevní dějiny, ale jeho hlavním 

záměrem bylo vyjádření smyslu existence nového společenství, které vzniklo na základě 

hlásání radostné zvěsti o zjevení Ježíše Krista. Ježíšův pozemský život je orámován 

jeho narozením a nanebevstoupením a do současnosti zasahuje skrze působení Ducha 

svatého v misijním díle církve (Sk 1, 1–2).
27

  

„Tváří v tvář nebezpečí roztržek a apokalyptického blouznilství, se Lukáš vědomě obrátil 

k počátkům a ve svém diptychu postavil církvi své doby před oči pozemského Ježíše a oslaveného 

Krista, který sám sebe zvěstuje skrze své posly a svědky a slovem a Duchem řídí církev.“
28

 

Pokud si uvědomíme tyto skutečnosti, nebude nám zatěžko vnímat a číst obě 

Lukášova díla jako jediný příběh. V současnosti je odborníky obecně akceptována 

domněnka, že Evangelium podle Lukáše a Skutky apoštolů byly zamýšleny a napsány 

jako jednotné literární dílo.
29

  

  

                                            
25

 Srov. MÜLLER, op. cit., s. 17. 

26
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 514. 

27
 Srov. POKORNÝ, op. cit., s. 108. 

28
 HENGEL, op. cit., s. 79. 

29
 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 12; POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 513–514; KLIESCH, Klaus. Skutky 

apoštolů. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 14; COUSIN, Hugues. Vangelo di Luca. 

Commento pastorale. Milano: Edizioni San Paolo, 1995, s. 9; HENGEL, op. cit. , s. 15–16; POKORNÝ, 

op. cit., s. 108; SPINETOLI, op. cit., s. 13–17.; PESCH, Rudolph. Atti degli Apostoli. Assisi: Cittadella 

Editrice 1992, s. 60–61. 
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1.2.2. Teologické důrazy 

V celém Lukášově diptychu je možné vysledovat několik teologických důrazů. 

Můžeme zmínit jeho pojetí času, pohled na církev, pozornost vůči ženám, mariologii, 

universalismus spásy, pneumatologii, christologii a soteriologii, pohled na Boží 

milosrdenství a sociální etiku. Pro účely naší práce se zaměříme na autorovo pojetí 

církve a Ježíšových učedníků – apoštolů.  

 

1.2.3. Lukášovo pojetí církve 

Řecký výraz ἐκκλησία – shromáždění (v ČEP církev, společenství), snad s ohledem na 

záměr autora v Evangeliu podle Lukáše ještě nenajdeme. Ten se poprvé objevuje ve 

Skutcích po události seslání Ducha svatého (Sk 2,47). Z evangelistů jej používá pouze 

Matouš (Mt 16,18; 18,17) V celé druhé části Lukášova díla se toto slovo objevuje 

celkem 24x, což je nejhojnější výskyt ze všech novozákonních knih.  Jak jsme se již 

zmínili, autor evangelia a Skutků sepsal své dílo pro potřeby rostoucí komunity 

pohanokřesťanů. Nabízí se otázka, jak vlastně Lukáš vnímal společenství těch, kdo 

uvěřili hlásání apoštolů a jejich nástupců o Ježíši z Nazaretu a stali se křesťany?  

Především je patrné, že podle Lukášova podání je církev tvořena z obrácených Židů i 

pohanů.
30

 Místem života a rozvoje církve není jenom Palestina, ale celý svět a 

evangelista je křesťanský spisovatel, který vede dialog s kulturou své epochy. Svědčí 

o tom skutečnost, že dílo není jeho
 
osobním míněním, nýbrž vírou církve, poselstvím 

o spáse pro všechny lidi.
31

   

Pokud se podíváme na místí určení začátku a konce evangelia, zjistíme, že začíná i 

končí v Jeruzalémě – přesněji v Chrámu (L 1,9 a L 24,53). I v dalších vyprávěních se 

děj příběhů odehrává na nejposvátnějším místě Izraelitů (L 2,27.37.46; 4,9; 9,45.47.51; 

17,11; 18,10.31; 19,11.28; 20,1; 21,5.37.38; 22,53; 24,13.33.52). Jeruzalém a Chrám 

slouží i jako východiska a centrum misijního díla představovaného ve Skutcích 

(Sk 1,4.8.12; 2,5.; 4,16.46; 5,16.28; 6,7; 8,4.14.25; 9,28; 11,19.22; 12,25; 15,2.4; 16,4; 

18,22; 19,21; 20,16; 21,15.17; 26,20). Toto zasazení určitě není náhodné a poukazuje na 

kontinuitu církve, jako nového Božího lidu, s Izraelem. Když apoštolové po seslání 

Ducha svatého ohlašovali evangelium, vždy se obraceli nejprve k Izraelitům (Sk 2, 22; 

3,12; 13,16.26; 28,17.23). Pavlovým prvým cílem na jeho apoštolských cestách byla 

                                            
30

 Srov. HERIBAN, Lukáš (evanjelium), in:op. cit. , s. 653. 

31
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 10–11. 
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nejdříve synagoga (Sk 13,14; 14,1;17, 10.17; 18,4.19.26; 19,8), až pak se obracel 

k pohanům. Kontinuita církve s Izraelem je u Lukáše vyjádřena i kázáními Ježíše a 

apoštolů, ve kterých vycházeli ze starozákonních textů.
32

 Evangelista používá jak 

přímých citací převzatých ze Septuaginty, tak i narážek a přejímání biblických obrazů a 

motivů, jež napodobují jazyk Starého zákona. Za tímto jeho zájmem můžeme dedukovat 

snahu o to, aby určitou událost podal jako naplněné nebo naplňující se zaslíbení, 

potažmo, aby nějaké místo ze Starého zákona představil jako naplněné v určité události 

dějin spásy. Zmiňovaný způsob používání starozákonních textů se nám může z dnešní 

perspektivy jevit jako poněkud svévolný, avšak na druhé straně nám to může ukázat, jak 

jsou pro křesťanství důležitá Písma Izraele.
33

 

Ze spisů, o nichž v naší práci pojednáváme, se dovídáme, že první křesťané byli 

některými židovskými představiteli pronásledováni (Sk 7,54–60; 8,1–3; 9,1–2) a Pavel a 

jeho společníci byli při svém apoštolském snažení vyháněni ze synagog (Sk 13,45–52; 

14,1–6; 17,1–5; 18,4–6). Tyto skutečnosti svědčí o postupném rozpadu původního 

společenství mezi křesťany a židy. Nová společenství křesťanů začala postupně vytvářet 

své vlastní struktury (Sk 6,1–6; 15,2–29; 16,4; 20,17–30) a liturgii. Základem 

náboženského života nových křesťanských komunit bylo naslouchání učení apoštolů, 

život ve společenství, lámání chleba a modlitba (Sk 2,42–47). Vstupní branou k přijetí 

do křesťanského společenství byl křest a přijetí daru Ducha svatého (Sk 2,38; 8,12–

17.36–38; 9,18; 10,40–48; 16,14–15.30–34; 18,8; 19,1–7).
34

 

V globálním měřítku je hlavním posláním církve její misijní dílo (Sk 1,8). Na tuto 

skutečnost poukazuje celé vyprávění knihy Skutků apoštolů, které začíná v Jeruzalémě a 

končí v hlavním městě tehdejší nejmocnější říše v Římě (Sk 28,15). Lukášovo zasazení 

evangelijních událostí do kontextu světových dějin (L 2,1–2; 3,1) může napomoci 

k tomu, aby čtenář jeho díla měl možnost rozpoznat, že šíření radostné zvěsti tvoří osu 

celého dění ve světě.
35

 

 

                                            
32

 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 536–537. 

33
 Srov. KLIESCH, op. cit., s. 33. 

34
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 543. 

35
 Srov. tamtéž, s. 547. 
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1.2.4. Apoštol 

Počátky dějin církve jsou neodmyslitelně spojeny s působením apoštolů, kteří sehráli 

důležitou roli při šíření zvěsti o Ježíši Kristu. Oni za jeho pozemského života tvořili 

nejužší okruh jeho společníků i spolupracovníků a jsou považováni za první a hlavní 

svědky Spasitelova veřejného působení, umučení, smrti, zmrtvýchvstání a 

nanebevstoupení.  

Pro lepší pochopení Lukášových teologických záměrů je vhodné, abychom si blíže 

objasnili použití slova ἀπόστoλoς (z řečtiny: apoštol; misionář; posel /lidský nebo Boží/; 

vyslanec). K naplnění našeho záměru nám nejlépe poslouží zhodnocení použití termínu 

u autorů biblických textů, kteří jej používají v nejhojnější míře. Výraz je v celém 

Novém zákoně použit 81x – z toho 34x u Lukáše (L – 6x; Sk – 28x), 29x u Pavla 

(včetně Ef a Ko), 5x v pastorálních listech, jednou u Matouše a stejně tak u Marka, 3x 

ve Zjevení a 8x v ostatních spisech.  

Pavel používá tento výraz zejména jako slavnostní a autoritativní představení sebe 

samého v úvodech svých listů (mimo Fm; 1 a 2Te). Tím poukazuje na svůj úkol 

hlasatele evangelia, jímž čtenářům představuje svého ukřižovaného a vzkříšeného Pána 

a cítí odpovědnost přinášet evangelium pohanokřesťanským společenstvím. Pavel 

zdůrazňuje, že je povolaný a vyvolený k posvátné službě (Ř 1, 1; 1K, 1,1; Ga 1,1) ne 

lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem. Povolání přichází skrze vidění od samého 

Ježíše (1K 9,1; 15,9; Ga 1,12). Všechno se to děje podle Boží vůle, on není apoštolem 

ze své iniciativy a nezávisí na žádném člověku (1K 1,1; Ga 1,1). Ten, který ho posílá, je 

Pán, apoštol je Pánovým služebníkem (Ř 1,1; Fp 1,1; 2K 4,5). V apoštolské službě vidí 

apoštol pohanů svou slávu (Ř 11,13; 2K 3–5) a kvůli Kristu se zříká svého nároku na 

odměnu. Sláva, na které má apoštol účast, se odráží na tváři ukřižovaného Pána 

(2K 4,4–18). Tak Pán skrze něj přenáší pohanokřesťanským komunitám oživující a 

smiřující sílu kříže (Ga 3,1; 2K 4,10–12; 5,18–21). 

Víme, že Pavlovy listy jsou nejstaršími spisy Nového zákona. Nejstarší použití slova 

apoštol najdeme v 1Te 2,7 a to ve spojitosti s určitou autoritou či nárokem. Pavlova 

zmínka v 1K 15,7 evokuje otázku, jak on vnímal význam slova apoštol. Obdobně je to i 

s Pavlovým označením bývalých spoluvězňů Andronika a Junia, mimo jiného i za 

apoštoly, v Ř 16,7. Podle těchto a jiných míst, ve starších novozákonních spisech, bylo 

užívání termínu apoštol širší a volnější než ve spisech mladších (k nim přiřazujeme i 

Lukášovo dílo), v nichž vnímáme užívání probíraného výrazu v tzv. užším smyslu. 

O uplatňování užšího smyslu mluvíme tehdy, pokud se pojednává o apoštolovi jako 
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o osobě ze skupiny Dvanácti. Je však dobré si uvědomit, že jednotná kritéria pro 

rozlišení širšího a užšího smyslu slova apoštol nejsou v Novém zákoně jednotně 

definována.
36

  

Lukáš vymezuje titul apoštol dvanácti nejbližšími Ježíšovými spolupracovníky, 

následkem čehož nikdy nepřiřazuje tento titul Pavlovi (mimo Sk 14,4 a 13). 

Ekvivalentem pro slovo apoštolové je u třetího evangelisty výraz Dvanáct (L 6,12; 8,1; 

9,1.12; 18,31; 22,3.47; Sk 6,2). V první polovině Skutků jsou apoštolové v čele 

s Petrem představováni jako vůdcové (Sk 4,35.37; 5,2; 6,6) a mluvčí jeruzalémské 

komunity, zvěstující evangelium těm, kteří zatím do této komunity nepatří (Sk 2,37) a 

brání ho proti útokům ze strany židovských představitelů (Sk 5,26–42). Jejich hlavním 

úkolem bylo předávání, rozšiřování a uchovávání zdravého učení (Sk 2, 42). Svou 

autoritou schvalovali počínající misii mezi pohany (Sk 8,14–17; 15,22–33; 16,4). 

Podstatné znaky, které charakterizují apoštoly, najdeme ve Sk 1,15–26. Apoštol musel 

být společník Ježíše od počátku jeho působení – od Janova křtu, až po jeho 

nanebevstoupení – musel být tedy i svědkem jeho zmrtvýchvstání. Důležitou 

podmínkou je také to, že apoštolem byla osoba povolána Kristem a ne pověřená církví. 

Je to tedy linie vyznačená od přisouzení titulu ze strany pozemského Ježíše (L 6,13) až 

do svěření apoštolského poslání a zaslíbení Ducha svatého Vzkříšeným (L 24,36–49; 

Sk 1,5.8).
37

 V pojednání o Lukášově pojetí církve jsme mluvili o kontinuitě mezi 

židovstvím a vznikajícím křesťanství. V tomto ohledu je docela pravděpodobné, že 

Ježíšovo vyvolení dvanácti apoštolů může symbolizovat jejich úkol být základem pro 

obnovený Izrael – tedy církev, v níž začíná definitivní společenství vykoupených.
38

 

 

1.2.5. Petrův obraz v novozákonních spisech 

Pokud nebudeme brát v úvahu postavu Ježíše Krista, tak spolu s Pavlem je v celém 

Novém zákoně nejčastěji zmiňovanou osobou postava apoštola Petra. Podle našeho 

vlastního průzkumu je jméno Petr ve spojitosti s vůdcem apoštolů, použito celkem 

182x.
39

 V knihách evangelií najdeme následné použití: u Matouše 23x, u Marka 19x a 

                                            
36

 Srov. TICHÝ, Ladislav. Pojem „apoštol“ v Novém zákoně. Studia Theologica 2002, roč. 4, č. 2, s. 1–10. 

37
 Srov. BÜHNER, Jan-Adolf: ἀπόστoλoς, ου, ὀ, in: Nuovo Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, 

volume I. Brescia: Paideia Editrice, 1995, s. 383–384.  
38

 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 124; KLIESCH, op. cit., s. 34. 

39
 Vycházíme z  řeckého textu, ve kterém jsou použity varianty Πέτρος, Κηφᾶ, Σίμων, Συμεών. 
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v evangeliu podle Jana 38x. V díle námi probíraného Lukáše je toto jméno použito 

nejhojněji: v evangeliu 18x a ve Skutcích 56x. Je to sice jenom statistické srovnání, na 

jeho základě však můžeme postřehnout záměr evangelisty, aby poukázal na zvláštní 

důležitost, jež přisuzuje této osobnosti jak ve svém díle, tak v komunitě, pro kterou své 

dílo sepsal. Pro komplexnější pohled můžeme uvést, že z dalších novozákonních autorů 

se o Petrovi zmiňuje pouze Pavel – 10x, a pisatel Prvního – 1x a Druhého Petrova listu 

– rovněž 1x. Pro potřeby naší práce bude vhodné, pokud se na apoštola Petra podíváme 

optikou jednotlivých evangelijních spisů.  

V chronologicky nejstarším Evangeliu podle Marka je Petr prominentní postavou a je 

možné říci, že jeho autor udává základní linie jeho portrétu pro většinu tehdejších 

křesťanských komunit. V seznamu vyvolených spolupracovníků (Mk 3, 16) je uveden 

na prvním místě. Při pohledu na scény, ve kterých vystupuje více učedníků nebo členů 

skupiny Dvanácti, je speciální pozornost věnována právě Petrovi (Mk 1,35–38; 8,27–

33; 10,28–30; 11,20–22; 14,26–31; 16,1–8). Funkci mluvčího ostatních učedníků 

zastává v Mk 8,27–33; 9,2–13; 10,28–30 a 11,20–22. 3x je Petr představen v malé 

skupině uvnitř Dvanácti, v níž vystupuje spolu s Jakubem a Janem (Mk 5,35–43; 9,2–

13; 14,26–31). Scéna zapření je konstruována tak, že Petr je postaven do centra děje 

(Mk 14,66–72). V Markově podání máme prvního z apoštolů vykresleného velice 

realisticky – i se stinnou stránkou jeho osobnosti. Když chce autor vyjádřit nepochopení 

velikosti povolání učedníků, pak Petr, protože je představován jako jejich prominent, 

ztělesňuje jejich nedokonalosti. Podle mínění exegetů má proto postava Petra 

v Markově evangeliu reprezentativní hodnotu. Můžeme ho tedy vnímat jako 

personifikaci učedníka nebo učednictví jednak pro jeho velkodušnost a stejně tak pro 

jeho nedostatky.
40

 Podle Markova evangelia je Petr, spolu s ostatními Dvanácti 

garantem tradice vzhledem k Ježíšovi, nakolik je svědkem Ježíšova působení již od 

počátku.
41

 

Evangelium podle Matouše nám přináší obraz apoštola Petra z konce prvního století, 

rozšířený v té době v židokřesťanských komunitách. Mnohé skutečnosti nasvědčují 

tomu, že Matouš při kompozici svého podání evangelia s ohledem na Petra čerpal 

z Marka. V seznamu apoštolů je Petr rovněž jmenován na prvním místě, navíc 

                                            
40

 Srov. BROWN, E. Raymond. Pietro nel Nuovo Testamento, Roma: Edizioni Borla, 1988, s. 75–81.  

41
 Srov. PESCH, Rudolf. Πέτρος, ου, in: Nuovo Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, volume II. 

Brescia: Paideia Editrice, 1998, s. 919–920. 
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s dodatkem πρῶτος – první, a stejně je vnímán jako mluvčí učedníků. Najdeme však zde 

i jisté rozdíly. Matouš vynechává scény z (Mk 1,35–38; 5,35–43) a nejmenuje Petra 

v epizodách o uschlém fíkovníku (srov. Mk 11,20–22 a Mt 21,20–22); o zničení 

Chrámu (srov. Mk 13,3–13 a Mt 24,1–13). Nejdůležitějšími Matoušovými příspěvky 

k tematice vůdce apoštolů, které nenajdeme u Marka ani u Lukáše, jsou: příběh 

o záchraně tonoucího Petra (Mt 14,28–31); rozšířený text o Petrově vyznání 

(Mt 16,16b–19) a epizoda o chrámové dani (Mt 17,24–27). V Matoušově pohledu je 

velice důležitou skutečností především to, že první z apoštolů byl samotným Kristem, i 

přes své nedokonalosti, označen za skálu, na níž zbuduje svoji církev (Mt 16,18).
42

 

Čtvrtý evangelista je v mnohých tvrzeních s ohledem na Petrovu roli a charakter 

v souladu se synoptiky, avšak velká část materiálu o něm je u Jana jiná. V Evangeliu 

podle Jana nacházíme pouze tři petrovské epizody podobné těm, jež najdeme i 

u synoptiků. Jsou to příběhy o předpovědi Petrova zapření Ježíše (J 13,36–38), 

o naplnění této předpovědi (J 18,17–18.25–27) a scéna popisující zázračný rybolov 

(J 21,1–11). Tato rozdílnost je dána radikální odlišností Janova evangelia od 

synoptiků.
43

 Podle odborníků je to dáno tím, že čtvrtý evangelista při sepisování svého 

díla čerpal z jiné tradice a pramenů a jeho spis byl adresován jiné komunitě křesťanů.
44

 

Perikopy v Janově evangeliu, v nichž vystupuje Petr, můžeme rozdělit do dvou skupin: 

první je vymezena nezmiňováním přítomnosti „učedníka, kterého Ježíš miloval“, a 

druhá je určena zmínkou o přítomnosti tohoto učedníka. Do první skupiny patří oddíly: 

první setkání Ježíše s Petrem (J 1,40–42); Petrovo vyznání (J 6,67–69); Ježíš myje 

Petrovi nohy (J 13,6–11); Ježíš předpovídá Petrovo zapření (J 13,36–38); Petr brání 

Ježíše (J 18,10–11) a Petrovo trojí zapření (J 18,17–18.25–27). Do druhé skupiny 

můžeme zařadit texty: Poslední večeře (J 13,23–26); Petr a jiný učedník na nádvoří 

veleknězova domu (J 18,15–16); Petr a učedník, kterého Ježíš miloval u prázdného 

hrobu (J 20,2–10). Do zvláštní kategorie patří příběh o zázračném rybolovu popsaný 

v 21. kapitole, která je odborníky obecně považována za dodatek, jejž nenapsal stejný 

autor.
 45

 

 

  

                                            
42

 Srov. BROWN, Pietro nel Nuovo Testamento, s. 93–127. 

43
 Srov. tamtéž, s. 151–152. 

44
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit., s. 585–589; 610–619. 

45
 Srov. BROWN, Pietro nel Nuovo Testamento, s. 152–171. 
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2. Rozbor textů týkajících se apoštola Petra v evangeliu 

podle Lukáše a ve Skutcích apoštolů 

2.1. Apoštol Petr v evangeliu podle Lukáše 

 

2.1.1. První zmínka o Šimonu-Petrovi (L 4,38–39) 

Odborníci rozčleňují Lukášovo evangelium na prolog a pět hlavních částí. První 

zmínka o apoštolu Petrovi je umístěna na začátek druhé velké části evangelia, 

přibližující Ježíšovo působení v Galileji (L 4,14–9,50). Pramenem látky k probíranému 

textu je Markovo evangelium (Mk 1,29–31).
46

 

Text sám o sobě nám zatím nic neříká o tom, kdo vlastně Šimon je. Nemáme zde 

ještě – na rozdíl od Marka – vyprávění o povolání prvních učedníků. Zmínka o domě 

Šimona se nám může jevit jako předčasná. Lukáš sice vynechává jmenování učedníků 

doprovázejících Ježíše do Petrova domu (srov. Mk 1,29b), avšak předpokládá, že jméno 

Šimon je čtenářům dobře známo.
47

 

Jedinou informací, kterou můžeme z daného textu získat s ohledem na budoucího 

mluvčího mezi apoštoly, je skutečnost, že žil v manželství. O jeho manželce nám třetí 

evangelista nepodává žádné informace a nenajdeme je ani v jiných knihách Nového 

zákona. Hypotézy o tom, že Šimon po svém povolání za apoštola opustil svoji rodinu a 

přerušil s ní veškeré kontakty, nejsou z evangelijních zdrojů podepřeny.
48

 Podle zmínek 

u Lukáše se můžeme oprávněně domnívat, že mezi ženami, které doprovázely Ježíše na 

jeho putování po Galileji a Judsku, mohla být i Petrova manželka (srov. L 8,1–3). Tuto 

skutečnost potvrzuje svojí zmínkou i Pavel v 1K 9,5. Pokud bychom uvažovali o opačné 

možnosti – tedy, že Šimon opustil svoji manželku i rodinu – byla by to domněnka, jež 

není v souladu s celkovým pohledem Lukáše na postavení a roli žen v jeho spisech. 

 

2.1.2. Zázračný rybolov a první učedníci (L 5,1–11) 

Děj vyprávění je stejně jako předchozí perikopa zasazen do druhé velké části 

Lukášova evangelia o Ježíšově vystoupení a působení v Galileji (Lk  4,14–9,50). 

                                            
46

 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit., s. 519–526. 

47
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 164. 

48
 Srov. SPINETOLI, op. cit., s. 193. 
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V bližším kontextu je příběh umístěn do začátku Mistrova působení v Galileji (Lk 4,14–

5,16). Až do této chvíle vidíme nástin počátku činnosti samotného Ježíše, který při 

svém veřejném účinkování v Galileji působí zatím osamoceně – ještě bez učedníků. Pro 

své umístění, délku a přizpůsobení se vyprávění nápadně liší od paralelných textů 

(Mk 1,16–20 a Mt 4,18–22).  

„Není snadné přesně určit, co Lukáš převzal z předchozích zdrojů a co vytvořil sám. Mk 1,16–20 

je velmi hutnou zprávou o tom, jak Ježíš šel po břehu moře a povolal nejprve Petra a Ondřeje, pak 

Jakuba a Jana. Mt 4, 18–22 se přesně drží Markovy verze.“
49

  

Některé informace poukazují na to, že Lukáš mohl čerpat informace z Markova příběhu, 

avšak odlišnosti jsou tak velké, že se spíše předpokládá užití vlastního Lukášova 

pramene.
50

 Zatímco u Marka je povolání učedníků založeno na autoritativním Ježíšově 

slově, kterým povolává k svému následování, v Lukášově příběhu se nejedná o povolání 

ve vlastním slova smyslu, ale spíše o vyprávění o zkušenosti, kterou udělal Petr 

s ohledem na sílu Ježíšova slova, garantující účinnost příslibu daného Petrovi (v. 10b) 

z pohledu jeho budoucí mise.
51

 Bylo by zajímavé prozkoumat, proč se v nadpisech 

různých překladů
52

 a v komentářích
53

 objevuje informace o tom, že námi probíraná 

perikopa mluví o povolání prvních učedníků,
 
když vidíme, že na rozdíl od Marka nám 

Lukáš vypráví spíše „o Petrově víře a o jeho budoucím poslání“.
54

  

Příběh o zázračném rybolovu je v mnoha aspektech podobný vyprávění o stejné 

události u evangelisty Jana (Jn 21,1–14). Najdeme zde jak určité společné rysy, (lov 

v neobvyklou dobu a po předchozím neúspěchu; Ježíšova pobídka k lovu; zázrak), tak i 

rozdíly (časový kontext příběhu; u Lukáše jsou dvě lodě, u Jana jedna; u Lukáše chybí 

společné jídlo po lovu). Nejpodstatnějším rozdílem však je, že Lukáš mluví o počátku 

působení pozemského Ježíše, Jan o působení zmrtvýchvstalého Pána 
55

  

                                            
49

 JOHNSON, op. cit., s. 110. 

50 
Srov. MÜLLER, op. cit., s. 58.; POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 524. 

51
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 171. 

52
 Současné nerozšířenější české překlady NZ uvádějí tuto perikopu pod názvem „Povolání rybářů“ 

(ČEP), resp. „Zázračný rybolov; povolání prvních učedníků“ (ČLP), zatímco u starších překladů najdeme 

titulek „ Zázračný rybolov“ (překlad Rudolfa Cola z r. 1961), anebo „Zázračné zahrnutí ryb. První 

učedníci Páně.“ (překlad Ladislava Sýkoru s úpravou Jana Hejčla z r. 1946). 

53
 Srov. JOHNSON, op. cit. s. 108;  MÜLLER, op. cit. s. 57; RENGSTORF, op. cit. s. 129; SPINETOLI, 

op. cit. s. 200. 

54
 JOHNSON, op. cit., s. 110. 

55
 Srov. SPINETOLI, op. cit., s. 201. 
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Šimon je do příběhu uveden jako majitel lodě, ze které Ježíš vyučuje (v. 3). Jeho loď 

slouží jako pulpit. Někteří odborníci z toho vyvozují, že loď je obrazem církve, a proto 

se tento verš může vysvětlovat následovně: Legitimní hlásání Krista a jeho zvěsti se 

koná pouze v Petrově církvi.
56

  Po ukončení vyučování se Ježíš obrací přímo na něj a 

vyzývá ho, aby spolu se svými ještě nejmenovanými společníky v neobvyklou dobu 

zahájili lov (v. 4).  

Petr sice nejdříve namítá (v. 5),
57

 nakonec však poslechne a výsledkem je 

neočekávaně bohatý úlovek. Můžeme předpokládat, že rybářova poslušnost je 

důsledkem již prožité zkušenosti s divotvůrcem (L 4,38–39). Uposlechnutí Ježíšovy 

výzvy k lovu může být poukazem na to, aby stejně jednali i Petrovi následovníci a ostatní 

služebníci v církvi.
58

  

Ve v. 8 vidíme Petra, jak před Ježíšem vyznává svoji hříšnost a nehodnost. Na základě 

zmínky o rybářově úžasu (θάμβος) ve v. 9 se můžeme domnívat, že tak koná na základě 

svého uvědomění si Boží přítomnosti.
59

 Jinou možností je výklad, podle něhož Petr 

vyznává, že je člověkem, který porušuje Boží zákon a cítí se nehodným toho, aby byl 

zahrnut tak velkou přízní. Evangelista jako by chtěl poukázat na Ježíšovo obdarování 

člověka, a to ne na základě jeho bezhříšnosti, nýbrž vzhledem k ničím nezaslouženému 

Božímu milostivému příklonu. Ježíš tak bourá zažitou židovskou představu o tom, že 

Boží milost je udělována pouze člověku spravedlivému.
60

  

Význam Šimonovy osoby je zvýrazněn uvedením jmen jeho společníků až v závěru 

příběhu (v. 10a). Jakub a Jan jsou spolu s Petrem jmenováni jako svědci i při zmínkách 

o dalších událostech z Ježíšova působení,
61

 což může být poukazem na jejich významné 

postavení v prvních křesťanských komunitách.
62

 

                                            
56

 Srov. SCHÜRMANN, Heinz. Commentario teologico del nuovo testamento. Il vangelo di Luca. Parte 

prima. Brescia: Paideia Editrice, 1983, s. 457. 

57
 Oslovení Ἐπιστάτα – Mistře! (ve smyslu představený, vedoucí) najdeme pouze u Lukáše 

(6x v evangeliu: L 5,5; 8,24.48;  9,33.49; 17,13 a 1x ve Sk 26,26). V evangeliu ho s výjimkou L 17,13 

používá výhradně tehdy, když Ježíše oslovují jeho učedníci. 

58
 Srov. SCHÜRMANN, op. cit., s. 459; SPINETOLI, op. cit., s. 206. 

59
 Viz Sd 6,22; 13,22; Iz 6,5. 

60
 Srov. RENGSTORF, Karl Heinrich. Il vangelo secondo Luca. Brescia: Paideia Editrice, 1980, s.131–132. 

61
 Viz L 8,51; 9,28 a par.; Mk 14,33: Lukáš ve 22,39–46 nezmiňuje jména apoštolů přítomných s Ježíšem 

na Olivové hoře. 

62
 Srov. SPINETOLI, op. cit., s. 316. 
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Nyní vidíme, jak účinek zázraku a Ježíšova předpověď Petrovi (v. 10b) výslovně 

nevyzývají ani tak k následování, jako spíše k apoštolské činnosti.  

Ve v. 11 najdeme i souběžný motiv příběhu, jímž je poukaz na to, jak můžou mocné 

Boží skutky a slova vzbudit u lidí touhu všeho zanechat a cele zasvětit zbytek života 

apoštolátu.
63

 Celé vyprávění se tak jeví spíše jako prorocká předpověď budoucí 

plodnosti na základě aktivity sboru apoštolů v čele s Petrem, než skutečný začátek jejich 

činnosti.  

Příběh nám vykresluje Petra, který když lovil sám, nic neulovil. Když však důvěřoval 

Ježíšovi a začal lovit na jeho pokyn, vytáhl z vody veliké množství ryb. Je to zřejmý 

poukaz na to, že i když si Šimon Petr uvědomuje svoji nehodnost, na základě 

následného Ježíšova zaslíbení bude lovit živé lidi (ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν)
64

. Autorův 

kérygmatický – přesněji eklesiologický záměr pro sepsání příběhu se nám vyjasní, 

pokud si uvědomíme souvztažnost mezi L 5,1–11 a 22,31–34. I tady Petr jako člověk 

hříšný (ἀνὴρ ἁμαρτωλός) dostane pomoc a zaslíbení. Primárně nám vyprávění referuje 

o Ježíšově předvelikonoční vůli odevzdat Petrovi primát a pověření k misijní činnosti, 

o níž pak bude pojednávat první část Skutků apoštolů. Již tady se nám začíná rýsovat 

ústřední pozornost, kterou bude Lukáš rybáři z Kafarnaa věnovat v průběhu celého 

evangelia.
65

  

 

2.1.3. Vyvolení Dvanácti (L 6,12–16) 

Stále se nacházíme v druhé části textu třetího evangelia (Lk  4,14–9,50). Po vylíčení 

zázračného rybolovu se Lukáš od  5,12–6,11 vrátil k popisu sledu událostí podle Marka 

(Mk 1,40–3,6). Mezi příběh o rybolovu a vyvolení Dvanácti vložil dva příběhy 

o uzdravení (L 5,12–26), příběh o povolání Leviho (L 5,27–32) a tři kontroverze Ježíše 

s farizeji a zákoníky (L 5,33–6,11). Podání ustanovení Dvanácti po sporech 

s židovskými náboženskými představiteli je možné vnímat jako úmyslné. Ježíš se po 

odmítnutí ze strany vůdců obrací k svým učedníkům a vybírá si z nich užší okruh 

dvanácti apoštolů. Při svém vyprávění o vyvolení nejbližších spolupracovníků se Lukáš 

přidržuje podání podle Marka (Mk 3,13–19). Na rozdíl od něho ale zdůrazňuje, že se 

jedná o výběr (ἐκλέγομαι) z většího počtu učedníků. Zatím se ještě nezmiňuje o úkolu 

                                            
63

 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s. 462–463. 

64
 Srov. BROWN, Pietro nel Nuovo Testamento, s. 139–140. 

65
 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s. 451–452. 
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apoštolů (ten najdeme později v L 9,1–5) a upřesňuje, že Ježíš sám je nazývá apoštoly.
66

 

V předchozím výkladu o zázračném rybolovu bylo pouze naznačeno to, co se nyní stává 

realitou.
67

 Ježíš již začal své dílo hlásání radostné zvěsti a chce se obklopit lidmi 

schopnými sdílet jeho způsob života, osobami, které by po něm pokračovaly v hlásání 

jeho učení.
68

 

Závažnost události podtrhuje úvodní zmínka o předcházející Ježíšově modlitbě na 

hoře (v. 12). U třetího evangelisty je zmínka o modlícím se Spasitelovi poukazem na 

významný obrat ve vyprávění.
69

 V celé první části Lukášova díle je modlitba důležitým 

a trvalým motivem, který zvýrazňuje rozhodující chvíle Ježíšovy činnosti.
70

 Výběr byl 

Ježíšem proveden z větší skupiny učedníků (v. 13) a byli jím pojmenováni, pro tehdejší 

řecké čtenáře neobvyklým výrazem, apoštoly. V Lukášově podání je to poukaz na jejich 

nové bytí, funkci a důležitost. Na rozdíl od Marka (Mk 3,14–15) Lukáš nemá zapotřebí, 

aby říkal, proč Ježíš své učedníky povolává, stačí mu, když jsou pojmenováni apoštoly.  

Pro komunity, pro které Lukáš své evangelium píše, bylo důležité, aby znaly jména 

každého z apoštolů (vv. 14–16), protože oni byli od počátku očitými svědky a 

služebníky slova: ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου (L 1,2b). 

Lukášovi nestačí, že apoštolové jsou svědky a hlasateli Vzkříšeného. Oni musí být i 

svědky jeho pozemského života (Sk 1,1.21–22; 10,39–42; 13,31), kteří byli vybráni 

Ježíšem před velikonocemi. Šimonovi, jako prvně jmenovanému, dává Mistr nové 

jméno Petr, s čímž je spojeno i předání jeho nového poslání.
71

 

 Evangelista zde prezentuje svůj typický zájem o podání informace vztahující se ke 

službě v církvi. Církev a její hlásání jsou ukotveny na svědectví apoštolů. Skupina 

Dvanácti je symbolem vůdců obnoveného Izraele, kteří budou šířit prorockou misi 

k národům.
72

 Proto musí být jejich existence Bohem chtěná a zakořeněná v samotném 

Bohu. Na tuto důležitou skutečnost je čtenář upozorněn Ježíšovou celonoční modlitbou 

na hoře před událostí jejich vyvolení.
73

 Mezi nimi má výsadní postavení Šimon, jenž 

                                            
66

 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 124; 126. 

67
 Srov. SCHÜRMANN, op. cit.,  s. 520. 

68
 Srov. SPINETOLI, Luca, s. 232–233. 

69
 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 90; 124. 

70
 Viz L 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28–29; 11,1; 22,41.44–45; 23,46. 

71
 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s. 520–526. 

72
 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 126. 

73
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 203 
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jako jediný dostává nové jméno Petr (πέτρα – skála), poukazující na jeho budoucí roli 

v církvi. Probíraný text indikuje, aby čtenáři Petra vnímali i s jeho specifickým 

posláním jak v celé církvi, tak ve skupině Dvanácti. Zdá se být pravděpodobné, že 

Lukáš myslí na Petra i v textu, který ukončuje tzv. Ježíšovu řeč na rovině (L 6,48), když 

mluví o domě se základy položenými na skále.
 74

  

 

Podle předchozích perikop můžeme předběžně konstatovat, že se jedná o zásadní 

texty týkající se začátku nového života rybáře z Kafarnaa. O Petrově předchozím životě 

se dovídáme jenom to, že měl dům v galilejském Kafarnau, byl ženatý (L 4,31.38) a 

živil se rybolovem (Lk 5,3–4). Zásadní změna v jeho životě nastala po zkušenosti 

prožité při zázračném lovu s potulným kazatelem z Nazaretu, po které zanechal svého 

dosavadního způsobu života a následoval učitele, jenž si ho po určité době vyvolil za 

svého apoštola, jednoho ze skupiny Dvanácti.  

 

2.1.4. Uzdravení ženy s krvotokem a vzkříšení Jairovy dcery (L 8,40–56) 

Dalším příběhem, v němž se setkáváme s postavou apoštola Petra, je vyprávění o 

dvou Ježíšových zázracích. Text je umístěn opět do druhé části evangelijního celku 

(L 4,14–9,50), hned za tzv. malou vsuvku, která přerušila geograficko-chronologický 

rámec podání podle Marka. Oba příběhy jsou součástí oddílu, ve kterém Lukáš 

informuje o Ježíšových podobenstvích a zázracích (L 8,4–9,17). Pisatel chtěl 

pravděpodobně popisem tří zázraků poukázat na tři projevy Spasitelovy moci: nad 

přírodními živly (L 8,22–25), nad démony (L 8,26–39) a dokonce nad smrtí (L 8,49–

56). Tato jeho moc se projevuje prostřednictvím moci jeho slova. On jediný je schopen 

vysvobodit člověka z jeho existenciální bídy.
75

 Rovněž zde dějepisec Lukáš čerpá 

z Marka (Mk 5,21–43), což potvrzují i nepatrné odlišnosti obou textů.
76

 Námi probíraná 

část evangelijního textu je ukázkovým příkladem vyprávění podle tzv. techniky 

sandwich.
77

  

V epizodě o uzdravení krvácející ženy se Petr opět ujímá role mluvčího zástupu 

(v. 45). Na jeho odpovědi pozorujeme smysl pro realistické posouzení situace. Na rozdíl 

                                            
74

 Srov. SPINETOLI, Luca, s. 236.  

75
 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s. 747–748, 769–770. 

76
 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 163.  

77
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 304. 
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od Markova podání, v němž učedníci Ježíšovi odpovídají podrážděným tónem 

(Mk 5,31), je zde apoštolova poznámka spíše mírným připomenutím okolností, ve 

kterých se Mistr a jeho učedníci momentálně nacházejí.
78

  

Události vzkříšení dcerky představeného synagogy jsou kromě Ježíše přítomni pouze 

její rodiče a trojice apoštolů: Petr, Jan a Jakub (v. 51). Na rozdíl od L 5,10 zde 

nacházíme změnu pořadí: po Petrovi je jmenován Jan a až posléze Jakub.  

Perikopa nám, pokud jde o Petra, přináší novou informaci o tom, že v kruhu apoštolů 

zastával roli jejich mluvčího. Výměna pořadí při zmínce o dalších apoštolech nám může 

naznačovat budoucí bližší spolupráci mezi Petrem a Janem zmíněnou ve Skutcích 

apoštolů. Vzhledem k tématu naší práce není bez zajímavosti skutečnost, že příběh 

o vzkříšení Jairovy dcery má mnoho společných znaků s příběhem o Petrově vzkříšení 

učednice Tabity ve Skutcích apoštolů (Sk 9,36–43). 

 

2.1.5. Petrovo vyznání (L 9,18–22) 

Událost je zasazena do centra vyprávění o vztahu Ježíše a jeho nejbližších 

spolupracovníků – apoštolů a o jejich přípravě k budoucímu novému poslání být vůdci 

obnoveného Izraele (L 9,1–50).
79

 Tento poslední oddíl druhé části evangelia je 

orámován Ježíšovým vysláním apoštolů, aby vyháněli zlé duchy, uzdravovali nemocné 

a hlásali radostnou zvěst o Božím království (L 9,1–6), a sporem apoštolů o prvenství 

(L 9,46–50). Kromě události Petrova vyznání jsou uvnitř oddílu příběh o nasycení 

zástupů (L 9,12–17), Ježíšova řeč o jeho následování (L 9,23–27), událost proměnění 

(L 9,29–36) a příběh o uzdravení posedlého chlapce (L 9,37–43).  

Na rozdíl od Marka (Mk 8,27–30), z kterého Lukáš v textu o Petrově vyznání 

vychází, zde nenajdeme lokalizaci události. Snad se jedná o záměr, který poukazuje na 

universalismus situace vzhledem ke každému budoucímu Ježíšovu učedníkovi, jenž 

v něm rozpozná Mesiáše.
80

  

Petr jako zástupce přítomných učedníků vyslovuje jasné christologické prohlášení – 

Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ,
81

 v němž se již odráží i mínění prvotní církve (v. 20).
82

 

                                            
78

 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s. 775; ROSSÉ, op. cit., s. 307.  

79
 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 168. 

80
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 327. 

81
 V rukopisech D (892 pc) it boms, je text: Τὸν Χριστὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ. Možná pod vlivem paralelního 

místa z Mt. 
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Neočekávané vyznání víry ze strany apoštola je tak možné vnímat i jako komunitní 

reflexi a formulaci. 
83

  

V souvislosti s Petrem je dobré podívat se na následující pokračování příběhu 

(L 9,21–27), ve kterém Ježíš mluví ke svým učedníkům, o svém budoucím utrpení, 

smrti, zmrtvýchvstání a o jeho následování.  Najdeme zde rozdíly mezi Lukášovým 

podáním a popisem stejné události u Marka (Mk 8,31–9,1) a Matouše (Mt 16,21–28). 

Zatímco u třetího evangelisty nemáme žádný další rozhovor mezi Petrem a Ježíšem, 

u prvních dvou autorů čteme o apoštolových námitkách, které mu učitel z Nazaretu 

hned rázně vytkne. Z daného je patrná Lukášova snaha o idealizaci postavy mluvčího 

apoštolů.  

 

2.1.6. Ježíšovo proměnění (L 9,28–36) 

O umístění příběhu v rámci celého evangelia jsme se zmínili při pojednání 

o předchozí perikopě. Na konci řeči o následování Ježíše (L 9,27) nacházíme výchozí 

pozici pro Lukášovo podání o události proměnění na hoře. Pisatel díla svými poukazy 

ve verších (L 9,22.44.51.) směřuje pozornost svých adresátů na další velkou část svého 

díla (L 9,51–19,27), jež vypráví o Ježíšově cestě do Jeruzaléma, kde bude trpět, bude 

zabit a třetího dne vstane z mrtvých.  

Příběh o proměnění má sloužit k tomu, aby Ježíšova slova o jeho utrpení a oslavení 

byla potvrzena, avšak všechny skutečnosti budou pochopitelné až povelikonočním 

čtenářům.
84

 Dá se chápat také jako „předchuť“ budoucnosti, aby učedníci lépe rozuměli 

slovům o utrpení a smrti, resp. zakusili velikost budoucnosti. Může rovněž poskytnout 

odpověď na otázky týkající se Ježíšovy identity, již se objevují v průběhu celé deváté 

kapitoly.
85

 Pro naše potřeby stačí říci, že vrcholem celého příběhu je christologický 

výrok ve (v. 35), který předčí všechny mesiánské predikáty.
86

 Hlas z oblaku představuje 

Ježíše, který je vyvolený syn (ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς)
87

 a komentuje tak to, co 

apoštolové vidí. Výjev nám evokuje již známou scénu Ježíšova křtu, při které bylo 

                                                                                                                                
82

 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s. 833. 

83
 Srov. SPINETOLI, op. cit., s. 330 

84
 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. s., 862. 

85
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 339. 

86
 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. ,s. 863. 

87
 Na rozdíl od Marka (Mk 9,7), který používá výraz: „Toto je můj milovaný syn...“ (Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 

μου ὁ ἀγαπητός...) 
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slyšet Boží hlas – přiznání se Otce k milovanému Synu (L 3,22). Sláva se zviditelnila a 

ukazuje tak opravdovou realitu. Hlas z nebe oznamuje ve slovech to, co se při 

proměnění stalo viditelným a proměnění ozřejmuje slovy vyslovenými hlasem.
88

 

Postava apoštola Petra je zmiňována třikrát. Ve (v. 28) jsou Petr, Jan a Jakub 

spolehlivými svědky, jejichž přítomnost naznačuje, že budou svědky skrytého zjevení 

Boží slávy.
89

 Tato trojice reprezentuje i všechny učedníky, kteří nesou svůj kříž a 

následují Krista.
90

 Spánek apoštolů (v. 32) může být poukazem na jejich nepochopení 

srdcem (L 24,25), které je schopen odstranit pouze Vzkříšený
91

. Petrovu následnou 

aktivitu vidíme v jeho snaze postavit tři stany ve (v. 33). Jeho naivní návrh je snahou 

zadržet přítomnost Boží slávy jejím uzavřením do pozemských příbytků s úmyslem 

prodloužit tak dobu jejího trvání. Tato apoštolova snaha mohla být důsledkem jeho 

zmatení po probuzení ze spánku i celkového nepochopení situace, kterou prožíval.
92

  

Zpráva o Ježíšově proměnění je ve své základní struktuře shodná u všech tří 

synoptiků (Mt 17,1–9; Mk 9,2–9). Lukášovo vyprávění sleduje spíše variantu textu 

podle Marka,
93

 na rozdíl od něho i od Matouše však Petr, Jan i Jakub v průběhu celé 

události proměnění spí a nic nevnímají. Podobný postoj najdeme u učedníků 

v Getsemanské zahradě (L 22,39–46). Podle Lukášova podání rovněž chybí závěrečné 

Ježíšovo upozornění adresované apoštolům, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, 

ale najdeme u něj již poukaz na jejich mlčenlivost. 

 

 2.1.7. Podobenství o věrnosti služebníků (L 12,41–48) 

Nacházíme se ve třetí velké části Lukášova evangelia (L 9,51–19,27), v oddílu, ve 

kterém autor přináší poučení pro zástupy a učedníky, aby ho následování a o jejich 

poslání (L 9,51–13,21). Ježíš v podobenství odpovídá Petrovi na jeho otázku, zda 

předchozí podobenství o bdělosti (L 12,35–40) je adresované všem posluchačům 

Mistrových výzev, nebo spíše užšímu okruhu jeho učedníků, potažmo Dvanácti. 

Podobenství z prostředí tehdejší domácnosti o jejím správci (οἰκονόμος) jako 

                                            
88

 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. ,s. 875. 

89
 Srov. SCHÜRMANN, op. cit., s. 868. 

90
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 340. 

91
 Srov. SCHÜRMANN,op. cit. ,s. 871;  ROSSÉ, op. cit., s. 344. 

92
 Srov. MÜLLER, op. cit., s. 93; ROSSÉ, op. cit., s. 345; SCHÜRMANN,op. cit. ,s. 873–874. 

93
 Srov. MÜLLER, op. cit., s. 92. 
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o služebníkovi (δοῦλος) poukazuje na Lukášovo pojetí autority v křesťanské 

komunitě.
94

  

Autor textu čerpá z pramene Q, který v paralelním vyprávění s malými odlišnostmi 

(u L jsou navíc v. 41 a vv. 47–48) použil i Matouš (Mt 24,45–51).   

O apoštolu Petrovi jako takovém se nic nového nedozvídáme. Opět zde vystupuje 

jako mluvčí malé skupiny (učedníků, apoštolů?), kolem vyučujícího Pána (Κύριος), což 

může svědčit o tom, že reprezentuje církevní autoritu, které především je podle obsahu 

adresováno i podobenství.
95

 Použití slovesa καταστήσει (futurum od slovesa  καθίστημι 

– ustanovit) ve v. 42 v budoucím čase, mohlo být autorem zamýšleno jako poukaz na 

budoucí ustanovení správců – služebníků v církvi, jejichž nejvýznačnějšími vlastnostmi 

by měly být věrnost a rozumnost.
96

  

 

2.1.8. O chudobě pro Boží království (L 18,28-30) 

Po tzv. velké vsuvce (L 9,51–18,14) autor třetího evangelia zprávou o Ježíšově 

postoji k dětem (L 18,15–17) pokračuje ve vyprávění, které sleduje předlohu evangelia 

podle Marka. Tato krátká epizoda spolu s následující scénou (L 18,18–27) rozmluvy 

mezi Ježíšem a předním mužem, který se ptá Ježíše na podmínky pro vstup do Božího 

království, resp. o možnosti mít podíl na věčném životě.  

Lukáš navazuje na toto téma rozmluvou apoštolů s Ježíšem (L 18,28–30), již uvádí 

Petrovou připomínkou Kristu, že on i ostatní apoštolové pro jeho následování opustili 

τὰ ἴδια – vlastní (věci). Paralelní texty (Mk 10,28 a Mt 19,27) mají výraz πάντα – 

všechno. Výraz τὰ ἴδια najdeme použitý rovněž ve (Sk 4,32) ve znění ἴδιον – („...nikdo 

neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní...“), což může naznačovat, že pisatelovým 

záměrem bylo poukázat ani ne tak na potřebu zříci se všeho pro svobodné následování 

Krista, jako spíše na připravenost zříci se majetku a přirozených vztahů ve prospěch 

potřeb společenství.
97

  

Petrova poznámka jako by poukazovala na to, že apoštolové kvůli následování Ježíše 

přinesli v jistém smyslu oběť, za níž by chtěli získat náhradu. Učitel mu to nevyčítá, 

naopak, slibuje jim bohatou náhradu za všechno, čeho se vzdali ve prospěch Božího 
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 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 518. 

95
 Srov. SPINETOLI, op. cit. s. 444; MÜLLER, op. cit., s. 117.  

96
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 519. 

97
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 710. 
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království – mnohokrát víc dostanou již nyní a nakonec také věčný život. Evangelista 

snad chtěl povzbudit všechny budoucí misionáře a hlasatele evangelia, kteří se pro tuto 

službu vzdají svého pohodlí i toho, co mají rádi, a cele se oddají tomuto úkolu.
98

  

Následujícím textem (L 18,31–34) již autor obrací pozornost svých čtenářů 

k událostem v Jeruzalémě, v němž se má naplnit vše, co předpověděli proroci. 

 

2.1.9. Příprava poslední večeře (L 22,7–13) 

Ve čtvrté části evangelia (L 19,28–21,38)
99

 Lukáš pojednává o Ježíšově veřejném 

působení, o kulminaci sporu s židovskými náboženskými představiteli v Jeruzalémě a 

předkládá tzv. Eschatologickou řeč. V tomto celku nemáme ani jednu zmínku 

o apoštolu Petrovi.  

V poslední velké části (L 22–24) nás autor provází Ježíšovým utrpením a 

velikonočními událostmi. Vyprávění začíná úmluvou Jidáše s velekněžími a zákoníky 

o zradě Ježíše (L 22,1–6) a přípravou Poslední večeře (L 22,7–13), kterou byli 

samotným Mistrem pověřeni apoštolové Petr a Jan.  

V paralelních textech (Mk 14,12–17; Mt 26,17–20) jsou to apoštolové, kdo se ptají 

Ježíše, na místo slavení velikonoční večeře (πάσχα). V Lukášově podání, sledujícím 

Markovu předlohu,
100

 je to sám Ježíš, který přebírá iniciativu (vv. 8.10–12). Vybraní 

apoštolové našli a připravili všechno tak, jak jim Učitel předpověděl (v. 13). Tato 

skutečnost má v Lukášově podání spirituální význam: Ježíšova nadpřirozená znalost 

situace poukazuje na to, že nadcházející ustanovení eucharistie je v Boží režii a nemůže 

tomu nic zabránit.
101

  

Apoštol Petr se v příběhu jeví jako poslušný učedník a vykonavatel vůle svého 

Mistra, ve spolupráci s dalším společníkem z okruhu Dvanácti. Opět zde můžeme 

pozorovat, že nás autor po událostech popsaných v L 5,1–11; 8,40–56; 9,28–36 

připravuje, abychom lépe vnímali Petrovo a Janovo budoucí důležité postavení, jež 

budou mít v jeruzalémské církevní obci (Sk 3,1.3–4.11; 4,13.19; 8,14).
102
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 Srov. MÜLLER, op. cit., s. 139. 

99
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit., s. 525. 

100
 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 835. 

101
 Srov. tamtéž., s. 837. 

102
 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 348; ROSSÉ, op. cit., s. 837. 
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2.1.10. Předpověď zapření (L 22,31–34) 

Událost předpovědi Petrova zapření následuje po zprávě o slavení velikonoční večeře 

(L 22,14–23) a dialogu mezi Ježíšem a apoštoly. Mistr uklidňuje své učedníky a vyzývá 

je k vzájemné službě a podřízenosti (L 22,24–30). Na konec rozmluvy jim Učitel 

zaslibuje, že v jeho království budou soudit dvanáct kmenů Izraele (v. 30). Snad je to 

poukaz na jejich příští úkol, který budou zastávat v prvotní církvi a o kterém autor podá 

zprávu v pokračování svého díla ve Skutcích apoštolů.
103

 U Marka (Mk 14,26–31) a 

Matouše (Mt 26,30–35) nacházíme po události ustanovení eucharistie Ježíšovy 

předpovědi o útěku apoštolů a o Petrově trojím zapření.  

V Lukášově podání je možné pozorovat tendenci k mírnějšímu hodnocení učedníků 

vzhledem k jejich nedostatkům. V jeho pojetí najdeme pouze krátkou nepřímou narážku 

na odpadnutí apoštolů a předpověď Petrova zapření (L 22,31–34).
104

 Tato skutečnost i 

slavnostní a smířlivý tón předpovědi nás staví před otázku, zda Lukáš pro své vyprávění 

nečerpal z jiných pramenů než Marek a Matouš, nebo zda on sám není tvůrcem textu. 

Odborníci tvrdí, že celé Lukášovo vyprávění o utrpení Páně sleduje vlastní nezávislý 

pramen, který obsahuje bohatší popis Poslední večeře.
105

 Vzájemná podobnost mezi 

texty L 22,31–34 a J 13,36–38 poukazuje na příbuznost mezi janovskou tradicí a 

vlastním Lukášovým materiálem.
106

 Jiní biblisté jsou přesvědčeni o tom, že vv. 31–32 

mají svůj původ v Lukášově vlastním pramenu a vv. 33–34 jsou upravenou verzí podle 

Mk, 14,29–31.
107

 Zmínku o vězení ve v. 33 najdeme pouze u Lukáše a ta může 

zaměřovat naši pozornost k textům Sk 4,1–3; 5,17–21;12,3–11, v nichž je popsáno 

vyprávění o Petrově uvěznění.  

Je docela pravděpodobné, že autor mohl být ve (v. 31) inspirován starozákonní 

knihou Jób (Jb 1,6–12; 2,1–6). Podle některých odborníků Ježíšova předpověď Petrovi 

je spíše proroctví adresované prvotní církvi vyslovené Vzkříšeným, které mělo 

komunitu připravit k překonání zvláštní zkoušky, snad s ohledem na pronásledování.
108

 

Překvapivé je Ježíšovo dvojí oslovení prvního z apoštolů jménem Šimon, neboť od 
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 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 360. 

104
 U (Mk 14,30; Mt 26,34) čteme: με ἀπαρνήσῃ, resp. ἀπαρνήσῃ με – zapřeš mě; kdežto u (L 22,34) 

čteme με ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι – že mě znáš. 

105
 Srov. BROWN, Pietro nel Nuovo Testamento, s. 141. 

106
 Srov. RENGSTORF, op. cit., s. 419. 

107
 Srov. MÜLLER, op. cit., s. 159, BROWN, Pietro nel Nuovo Testamento,  s. 141. 

108
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L 6,14 nebyl takto osloven.
109

 Lukáš vnímá Satanovu moc jako diametrálně odlišnou od 

moci Ježíše. Satan drží svou mocí člověka spoutaného (L 13,16) a Ježíš přišel, aby ho 

osvobodil. V rozhodujícím momentu před utrpením a smrtí Satan rozpoutává extrémní 

útok proti těm, které si Ježíš vybral, aby byli jeho svědky (viz také L 22,3).
110

 Ježíš se 

obrací na vůdce apoštolů oslovením „Šimone!“, jímž byl zván před svým povoláním za 

apoštola. Snad je to poukaz na to, že ve hře je jeho identita co Mistrova následovníka.  

Ježíšovo povzbuzení, předpověď Petrova budoucího obrácení a jeho povzbuzování 

bratří (v. 32), je možné vnímat jako průpravu pro vyprávění o apoštolově misionářské 

aktivitě ve (Sk 1–15), ve kterém vystupuje jako první nositel víry v jeruzalémské 

komunitě (Sk 1–5), navštěvuje konvertity v Samaří (Sk 8), v Lyddě a Joppe (Sk 9,32–

43), a rozhodne v důležité otázce křtu Římana Kornélia (Sk 10–11). Pokud přijmeme 

interpretaci (v. 32) vzhledem ke Skutkům, musíme pamatovat na to, že v evangeliu 

jenom sám Šimon je jmenován, aby posiloval bratry, zatímco ve Skutcích najdeme 

poukaz na více osob, pověřených stejným úkolem – jsou to kupříkladu Pavel, Barnabáš, 

Juda, Silas. Petr, když apoštolsky působí, často není sám, ale doprovází ho apoštol Jan. 

Ježíšovu modlitbu a zaslíbení Šimonovi v L 22,31–32 je možné chápat jako důležitou 

povelikonoční anticipaci vzhledem k Petrovi, s kterou jsme se měli možnost setkat již 

při pojednání o zázračném rybolovu (L 5,1–11). Tam jsme viděli, jak Petr sám sebe 

vnímá jako člověka hříšného, jež má zapotřebí, aby byl povzbuzen samotným 

Ježíšem.
111

  

Petr je nám zde představen jako jeden z apoštolů, jejichž víra bude vystavena 

zkoušce (v. 31). Tato skutečnost již připravuje půdu pro předpověď jeho selhání (v. 34). 

Ježíšova modlitba je rozhodujícím elementem, bez něhož by Petr podlehl moci zla. 

Modlitba za něj však garantuje, že ve svém budoucím poslání bude jeho úkolem, aby 

v novém společenství posiloval věřící bratry (v. 32). Zde nacházíme symbol jeho 

primátu naznačeného již v (L 5,10), primátu hlasatele Zmrtvýchvstalého (L 24,34), 

který z něho udělá hlavního kazatele v jeruzalémské církvi (Sk 1,15–26) a 

nejaktivnějšího misionáře ze skupiny Dvanácti (Sk 1–15).
112

 Petr si je velice jistý 

neomezenou věrností svému Mistrovi, který mu však předpovídá brzké trojí zapření 

(vv. 33–34). Petr zatím ještě nerozumí této předpovědi, ale my již víme, že za pár chvil 
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 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 361. 
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neobstojí při zkoušce, kterou zneguje poznání Ježíše, což se rovná znevážení samotného 

základu následování.
113

  

 

2.1.11. Petrovo trojí zapření (L 22,54–62) 

Příběh o Ježíšově utrpení pokračuje jeho dalším prorockým výrokem o nutnosti 

naplnění všeho, co se na něj vztahuje (L 22,37). Následující scény o modlitbě 

v Getsemanské zahradě (L 22,39–46) a o Ježíšově zatčení (L 22,47–53) sice mluví 

o přítomnosti jeho učedníků, jejich jména se však nedozvídáme. Paralelní texty 

o modlitbě v Getsemanech u (Mk 14,32–42) a (Mt 26,36–46) nám však tuto informaci 

přinášejí. Můžeme zde pozorovat Lukášovu snahu jednak o to, aby se pozornost čtenáře 

soustředila ne na učedníky, ale na samotného Ježíše,
114

  který je pánem nad celou situací 

a nepotřebuje podporu svých apoštolů. Rovněž zde opět vnímáme autorovu snahu 

o idealizaci apoštolů, kteří budou v budoucnu vést nově vznikající křesťanské 

komunity.
115

  

Při svém vyprávění o snad nejbolestnější zkušenosti z Petrova života, Lukáš na 

základě své výborné znalosti tehdejší řečtiny používá prostředky, které obohacují 

příběh, a vyvaruje se tak monotónnosti. K uvedenému záměru používá předložky σὺν, 

ἐκ a μετὰ, které mu napomáhají k tomu, aby každému jednotlivému zapření přidal 

zvláštní odstín. Předložka σὺν se používá, když chce autor vyjádřit společenství 

s někým kupříkladu na cestě, v společném životě, nebo když osoby spolupracují na 

nějakém díle. V ještě jemnějším odstínu může tato předložka pomoci, když chce pisatel 

zdůraznit účast někoho při následování jiné osoby.  V tomto smyslu by překlad obvinění 

první osoby ve v. 56 mohl znít: „Také tenhle měl účast na jeho následování (Ježíše)!“ 

Předložka ἐκ (před samohláskou ἐξ) s genitivem odpovídá českému „z“ a používá se, 

když chce někdo poukázat na místní původ, v metaforickém významu indikuje původ 

z určité skupiny, tedy sounáležitost ke skupině (v. 58). Použití předložky μετὰ (v. 59) 
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 Srov. SENIOR, op. cit., s. 76–77. 
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poukazuje na skutečnost, když někdo s někým spolu bydlí, nebo když různé strany mají 

účast na stejné dohodě.
116

  

Na konci scény o Ježíšově zatčení nevíme nic o tom, kde se nacházejí apoštolové. Ve 

v. 54 najednou vidíme Petra zpovzdálí následujícího průvod. Na nádvoří veleknězova 

domu se odváží přisednout si k ohni, který ozáří jeho tvář (v. 56), a na základě toho ho 

pozná přítomná děvečka – παιδίσκη. Petr na její odhalení ve strachu reaguje 

jednoznačným popřením jakýchkoli kontaktů se svým Mistrem. 

Tady je namístě otázka, zda měl Petr důvod, obávat se, že bude prozrazena jeho 

totožnost. V evangelijním textu nenacházíme ani náznak toho, že by někdo kromě 

Ježíše chtěl pronásledovat i jeho společníky. V průběhu zatýkání Učitele sice vidíme 

snahu nejmenovaných učedníků bránit ho, jeden z nich dokonce uťal veleknězovu 

sluhovi ucho (L 22,49–50), avšak nenajdeme zde žádný náznak ze strany Ježíšových 

odpůrců, že by kromě něho chtěli pronásledovat i jeho společníky.
117

 

Následující dvě zapření jsou důsledkem obvinění dvou osob a někteří komentátoři si 

kladou otázku, zda tím Lukáš nereaguje na požadavek židovského zákona, který 

vyžaduje svědectví dvou nebo tří svědků (Dt 19,15). V tomto ohledu by pak 

nepřekvapovala vehemence Petrových odpovědí.
118

 

Druhé zapření spočívá v apoštolově negaci kontaktů se společenstvím Dvanácti 

(v. 58). Předtím se tázající osoba obrací přímo na Petra. Mezi druhým a třetím zapřením 

následuje časová prodleva. Ve v. 59 třetí obviňující osoba říká pravděpodobně všem 

přítomným, poukazujíc na Petra, že byl s ním – μετ' αὐτοῦ (s Ježíšem). Petr ironicky 

popírá to, co tak odhodlaně tvrdil ve v. 33: „...s tebou – (μετὰ σοῦ) jsem hotov jít i do 

vězení a na smrt.“
119

 Popírá své vztahy jak s Ježíšem, tak s jeho společníky – apoštoly. 

Vztahy obojího druhu jsou klíči k pochopení pozdější role Petra ve Skutcích. On byl 

prvním apoštolem povolaným Ježíšem a prvním, jenž byl povolán lovit lidi (L 5,1–11). 

V průběhu poslední večeře mu byla svěřena mise utvrzovat ostatní apoštoly (v. 32).  Ve 

Skutcích převezme odpovědnost za doplnění počtu apoštolů (Sk 1,15–26) a po 

Letnicích bude prvním hlasatelem poselství o Vzkříšeném (Sk 2,14–26). Zmínka ve 

v. 59 o galilejském původu má hořkou příchuť, neboť Galileja byla místem, kde Ježíš 
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 Srov. MAGGIONI, Bruno. I racconti Evangelici della Passione. Assisi: Cittadella Editrice 1994, 
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poprvé povolal své učedníky. Petrova negace přetrhla tyto spojitosti a podkopala 

základy jeho identity coby Ježíšova učedníka. Petr byl usvědčen třemi různými 

osobami. Pokaždé, když zapře, je záhy znovu obviněn.   

Jak zapření po sobě následují, Lukáš upírá svoji pozornost na plynoucí čas (v. 58a; 

59a), čímž čtenáře narůstá napětí. Je zde cítit neúprosné přibližování se k momentu 

naplnění Ježíšova proroctví vysloveného ve v. 34. K potvrzení jeho slov dochází ještě 

v průběhu Petrova vyjádření posledního zapření (v. 60b). Zakokrhání kohouta proniká 

prostorem noci.
 120

 Podle mínění exegetů to mohlo být v čase mezi druhou a pátou 

hodinou ráno.
121

  

Na rozdíl od ostatních evangelistů se pouze u Lukáše objevuje epizoda o setkání 

pohledů Petra a jeho Pána (v. 61). Událo se to předtím, než apoštol vyšel ven a hořce se 

rozplakal (v. 62). Je to Ježíšův pohled – nikoli zakokrhání kohouta, co podle třetího 

evangelisty způsobilo, že se Petr rozpamatoval na Učitelovo slovo (v. 34) a vzápětí si 

s bolestí uvědomil, že tím popřel své předchozí sebevědomé prohlášení (v. 33). Je 

možné, představit si Petra, jak se v této situaci rozpomíná nejen na předpověď o svém 

pádu, ale i o tom, že se obrátí – ἐπιστρέφειν (v. 32)? Informace o tom, že Ježíš a Petr se 

v onu noc nacházeli na stejném místě, je pravděpodobně určována Lukášovým záměrem 

demonstrovat neustálý Ježíšův zájem o jeho učedníka, zvláště v okamžiku, kdy chtěl 

Satan učedníky protříbit (v. 31).
122

 

 Sloveso ἐμβλέπεῖν, jež Lukáš používá k vyjádření Ježíšova pohledu na Petra 

(v. 61a), nevyjadřuje nahodilou, bezmyšlenkovitou činnost, jako když má člověk při 

otevřených očích před sebou nějaký obraz. Tohoto výrazu se používá tehdy, má-li se 

vyjádřit, že se někdo dívá na určitý objekt s předem promyšleným záměrem.  

Osoba Ježíše se v příběhu objevuje úplně neočekávaně, autor nedělá nic pro to, aby 

Mistra uvedl do příběhu. Poslední zmínkou o něm byla informace, že byl odveden do 

veleknězova domu (v. 54) a najednou ho vidíme v blízkosti jeho apoštola. Evangelista 

rovněž Ježíše nejmenuje, ale představuje ho titulem Pán. Díky tomuto titulu si komunita 

věřících zpřítomňuje Spasitele, který je živý, je zde a uprostřed svých. Není to již 

zakokrhání kohouta, jež připomíná zachraňující Ježíšova slova, ale je to jeho pohled. Je 

to přímo Pán vzbuzující připomínku a v jeho přítomnosti se rodí lítost nejen u Petra, ale 
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u každého upřímného člověka, jenž si před Ježíšovým pohledem uvědomuje svá selhání. 

Lukáš chce tak sdělit své komunitě, že z episody o zapření může stále profitovat. Není 

to tedy pouze vyprávění o selhání jednoho člověka, které se kdysi událo, ale je to 

zejména poukaz na stále trvající přítomnost Pána mezi jeho věřícími.  

Pro vyjádření rozpomenutí se Petra na Mistrovu předpověď (v. 61b) autor používá 

sloveso ὑπομιμνῄσκειν, čímž vyjadřuje připomenutí, které rozvažuje a následně 

pochopí. Není to tedy pouhé vzpomenutí si na nějakou minulou skutečnost, zážitek či 

slovo. V našem případě apoštol nejenom že si vzpomíná na Ježíšova slova, ale 

rozvažujíc pochopí jejich smysl, který mu předtím nebyl znám.  

Ježíšův pohled na Petra je druhým Spasitelovým gestem, jež Lukáš uvádí ve svém 

vyprávění o utrpení. Prvním je uzdravení uťatého ucha veleknězova sluhy (v. 51). Tato 

dvě gesta více než mnohá slova vyjadřují jeho neustálou připravenost odpouštět za 

všech okolností.
123

  

Pokud porovnáme vyprávění o Petrově zradě v podání Lukáše a ostatních evangelistů 

(včetně Jana), objevíme neobvykle velkou shodu (Mk 14,55–64; Mt 26,69–75; J 18,17–

18.25–27). Při detailnějším zkoumání najdeme nepodstatné rozdíly, především 

s ohledem na kontext zapření.
124

 Lukáš s velikou pravděpodobností čerpal ze stejných 

tradic jako Marek a Matouš s tím, že změnil umístění příběhu, ne však jeho strukturu a 

charakteristiku osob.
125

 Třetí evangelista jako jediný porušil simultánní strukturu 

použitou u ostatních evangelistů. Tato simultánnost spočívá na současném vyprávění 

o výslechu Ježíše a Petrových zapřeních, jež slouží ke zvýraznění kontrastu mezi 

vyznáním Ježíše a Petrovým selháním. Lukáš se svým smyslem pro uspořádání textu 

nejdřív předkládá kompletní prezentaci důležité osoby a události, až poté se věnuje 

dalším argumentům.
126

  

Při pohledu na celý průběh zapření Marek, Lukáš i Jan mají společné trojí dělení 

vyprávění. V kompozici textu jsou však důležité rozdíly. U Marka můžeme pozorovat 

narativní gradualitu jak u obviňujících osob (nejdříve u děvečky, pak u děvečky a 

nepřímo u ostatních přítomných a nakonec u všech přítomných), tak v závažnosti 

Petrových odpovědí (u první se snaží vyhnout odpovědi, u druhé zapírá, že je Ježíšův 

učedník a ve třetí zlořečí a přísahá, že Ježíše nezná). Vyprávění vrcholí verifikací 

                                            
123

 Srov. MAGGIONI, op. cit., s. 190–192. 
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Ježíšovy předpovědi z (Mk 14,29–31). Lukáš převrací první a poslední Petrovu 

odpověď, vynechává přísahu i kletby a přenáší akcent na apoštolovo uvědomění si, že 

selhal. Podle svého zvyku chce opět vylepšit Petrův portrét. Změna přináší i jiný efekt: 

epizoda vrcholí v okamžiku setkání mezi zapřeným Ježíšem a provinivším se 

učedníkem, čehož je dosaženo Pánovým pohledem. Nyní čitatel vnímá Petra jako 

kajícího učedníka, jež se stává svědkem Ježíšova utrpení. V celkovém pojetí můžeme 

vysledovat následující Lukášovy charakteristické rysy vyprávění: 

 obviňujícími osobami jsou děvečka a dvě rozdílné osoby, 

 Petr mezi první a druhou otázkou nemění místo, 

 mezi druhou a třetí otázkou je zmíněna prodleva asi jedné hodiny, 

 Lukáš neinformuje o druhém zakokrhání kohouta, 

 zdá se jako pravděpodobné, že Ježíš byl při události přítomen.  

Tyto odchylky vzbuzují otázky po původu Lukášova vyprávění. Většina exegetů 

předpokládá, že rozdíly jsou dány Lukášovou redakční úpravou Markova textu a ne 

použitím vlastní tradice.
127

 

   Petrovu postavu v události zapření charakterizují tři skutečnosti: 

 touha následovat Ježíše, avšak s úmyslem, aby se vyhnul zatčení (Petr 

následoval zatčeného Ježíše zpovzdáli) a jeho neopodstatněné úsilí zatajovat 

svoji identitu před neznámými osobami, 

 totální zapření, když byl identifikován, 

 jeho rozpamatování se na Ježíšovu předpověď a následné uvědomění si, že 

selhal, což je vyjádřeno jeho hořkým pláčem. 

Stěžejným bodem celého příběhu je třetí popsaná skutečnost. První vytváří premisy pro 

další dvě, nezdá se však, že vnucuje potřebu zapření z obavy o vlastní život. Druhá 

skutečnost zvýrazňuje třetí. I když hlavním protagonistou vyprávění je Petr, hlavním 

záměrem autora je poukázat na Ježíšovu dobrotu a jeho pochopení pro lidskou slabost. 

Lukáš se nezmiňuje, že by Petr svá zapření zatížil kletbou a přísahou, čímž se vyhýbá 

tomu, aby jeho charakter nebyl negativně zatížen víc, než je nezbytně nutné. I když má 

Petr své odpovědi více pod kontrolou, neznamená to, že jsou méně výrazné. Závažnost 

a totalita zapření nejsou tím zmírněné, vždyť dvakrát důrazně potvrzuje, že neví kdo 
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Ježíš vlastně je. Předstírání, že nezná svého Mistra, dokonce nechápe, o kom je řeč, je 

naprostým a úplným Petrovým odmítnutím.
128

 

 

2.1.12. Prázdný hrob a zprávy o Ježíšově zjevení (L 24) 

O osudu apoštolů po Ježíšově zatčení a uvěznění nám Lukáš od v. 22,62 nepřináší 

žádné informace. Očitými svědky Spasitelovy smrti jsou v jeho podání římský setník, 

zástupy, všichni jeho známí (πάντες οἱ γνωστοὶ) a ženy, které ho doprovázely z Galileje 

(L 23,47–49). Z našeho pohledu se nabízí otázka, zda do okruhu všech známých 

můžeme započítat i apoštoly. Podání Ježíšova utrpení podle Marka (Mk 14–15), ze 

kterého Lukáš s velkou pravděpodobností čerpal,
129

 nám přináší zprávu o útěku všech 

Dvanácti po Mistrově zatčení (Mk 14,50). U třetího evangelisty žádnou podobnou 

informaci nenacházíme, pouze v (L 22,54) se dovídáme, jak Petr jde za Ježíšem 

zpovzdálí. Z uvedeného tedy můžeme usoudit, že i apoštoly můžeme přiřadit k osobám 

ve skupině stojící opodál (L 23,49).
130

 Skupina žen a Ježíšových známých 

shromážděných u paty kříže reprezentuje skromné začátky církve. Zanedlouho se z nich 

stanou svědkové a hlasatelé Zmrtvýchvstalého.
131

 

Žádné evangelijní vyprávění nekončí informací o Ježíšově smrti a pohřbení. Smrt 

nemá poslední slovo, jinak by to ani nebyla radostná zvěst. O nejúžasnějším poselství 

v dějinách lidstva – o Kristově vítězství nad smrtí, nás informují dva typy původně 

nezávislých tradic. V centru prvního typu je zpráva o prázdném hrobě, ve druhém 

nacházíme ujištění o pravdivosti základní teze křesťanské víry prostřednictvím zjevení 

Vzkříšeného. Vyprávění o těchto skutečnostech najdeme i u Lukáše, který nám podává 

informaci o prázdném hrobě (L 24,1–12) i zprávy o zjeveních zmrtvýchvstalého Ježíše 

učedníkům jdoucím do Emaus (L 24,13–35) a skupině jedenácti a jejich druhům 

v Jeruzalémě (L 24,36–49).  

Perikopa o přítomnosti žen a Petra u prázdného hrobu (L 24,1–12) je poslední, v níž 

Lukáš čerpá z Markova podání (Mk 16,1–8). Své evangelijní vyprávění třetí evangelista 

ukončuje podáním příběhů, jejichž původ je připisován vlastnímu lukášovskému 
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 Srov. MAGGIONI, op. cit., s. 190. 

129
 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 526. 
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 Srov. JOHNSON, op. cit., s. 395. 
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 Srov. FAUSTI, Silvano. Una comunità lege il vangelo di Luca. 5. Ristampa. Bologna: Edizioni 

Dehoniane Bologna, 1997, s 773. 
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pramenu (L 24,13–53).
132

 Z důvodu velké podobnosti zpráv o prázdném hrobu a 

Ježíšových zjevení u Lukáše a Jana, poukazují někteří odborníci u obou na použití 

tradice stejné provenience, která je jiná než Markova. Podobnost je evidentní při 

srovnání již v úvodu (L 24, 1–2 a J 20,1a). Stejně tak oba zmiňují dvě osoby/anděly 

u hrobu (L 24,4; J 20,12); předpověď zmrtvýchvstání (L 24,7.25-27.45–46; J 20,9); 

pouze Lukáš a Jan informují o přítomnosti Petra u prázdného hrobu (L 24,12; J 20,3–

10) a oba referují, že zjevení Vzkříšeného se udála pouze v Jeruzalémě. Když se 

podíváme na Ježíšova zjevení jedenácti i zde najdeme výrazné podobnosti: 

 neočekávané objevení Vzkříšeného (L 24,15.36; J 20,19.26), 

 téma poznání a následné radosti učedníků (L 24,31.41.45; J 20,20), 

 předání úkolu odpouštět hříchy (L 24,47; J 20,21).
133

 

Celá závěrečná kapitola Lukášova evangelia je ukázkovým příkladem autorova 

geniálního umění propojit podávaný příběh s teologickou reflexí, se záměrem vzbudit u 

čtenářů autentickou víru. Kupříkladu postupné představování Vzkříšeného hmatatelně 

graduje – nejdříve viditelnými znaky (odvalený kámen, plátna), dále oznámením dvou 

mužů v zářícím rouchu, pak sám Ježíš kráčí se svými učedníky, ale je poznán současně 

s okamžikem jeho zmizení před zraky učedníků a nakonec se sám Zmrtvýchvstalý dává 

poznat jedenácti a nabízí jim možnost, aby se ho dotýkali. Celé dění je vystavěno na 

přechodu od překvapení k víře. Lukáš tak před zrakem čtenáře rozvíjí opravdovou a 

osobitou velikonoční katechezi. Je zajímavé podívat se na vztahy mezi vírou a viděním 

Vzkříšeného. Ženy dospěly k víře, aniž by viděly zmrtvýchvstalého Ježíše (vv. 7–10). 

Petr však skrze vidění pláten v prázdném hrobu zůstal pouze v údivu (v. 12). Jeho víra 

se rodí na základě osobního setkání se Vzkříšeným (v. 34). Až na základě Petrova 

svědectví přijme pravdu o Ježíšově zmrtvýchvstání i zbytek apoštolů. K potvrzení 

pravdivosti zprávy je potřeba přímého svědectví. Vzkříšený Ježíš je tak základem víry 

Jedenácti a následně obsahem apoštolského hlásání.
134

  

Slova andělů ve v. 7 jsou hlavním motivem vyjadřujícím důvod všech velikonočních 

událostí – tj. naplnění všeho, co bylo Ježíšem předem předpovězeno. Důležitost tohoto 

motivu je patrná i opakovanou zmínkou při dvojím popisu zjevení Vzkříšeného ve 

vv. 25–27 a ve v. 44. Ježíš sám uschopňuje své apoštoly k tomu, aby pochopili smysl 
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 Srov. RENGSTORF, op. cit., s. 466; ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 999; POKORNÝ; HECKEL, op. 
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 Srov. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, s. 999–1000. 
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Písem vzhledem k němu – Pomazanému. Jejich pochopení Mesiáše a jeho odkazu, jenž 

vyvrcholil na kříži a zmrtvýchvstáním, není ovocem subjektivního pochopení a 

svévolného úsudku apoštolů. Nyní jsou Kristovi apoštolové ve stavu, v němž jsou 

schopni naplnit své poslání být jeho svědky, a stát se základy církve. Vzkříšený sám je 

výkladem velikonočních událostí a je původcem i základem apoštolského hlásání.  

Můžeme oprávněně předpokládat, že Lukáš, když psal poslední kapitolu svého 

evangelia, měl již v úmyslu napsat pokračování svého díla. Zjevení popsaná na konci 

evangelia nejsou pouze závěrem spisu, ale i referenčním bodem pro začátek ohlašování 

poselství o spáse. Apoštolské kázání je ukotveno ve velikonočních událostech. 

Evangelista tak tím, že představí jednotu mezi Ukřižovaným a Vzkříšeným, garantuje 

kontinuitu díla spásy v církvi.
 135
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2.2. Apoštol Petr ve Skutcích apoštolů 

 

2.2.1. Doplnění počtu apoštolů (Sk 1,15–26) 

Poslední informací, kterou Lukáš zapsal ve svém evangeliu, je zmínka o tom, že 

apoštolové se po Ježíšově nanebevstoupení s radostí vrátili do Jeruzaléma a zdržovali se 

v Chrámě (L 24,52–53). V úvodu Skutků apoštolů se jejich autor obrací na stejnou 

osobu, jež byla adresátem i evangelijního vyprávění (srov. L 1,1–4 a Sk 1,1).  

Z následujícího textu (Sk 1,2–8) zřetelně vyplývá, že autorovým záměrem je pokračovat 

v tom, co následovalo po událostech popsaných v prvním spisu (πρῶτον λόγον) – tedy 

v knize Evangelia podle Lukáše. Tyto skutečnosti spolu s podobností stylu, jazyku a 

v teologických důrazech jsou pádnými argumenty k tomu, abychom s velkou 

pravděpodobností pokládali autora třetího evangelia rovněž za pisatele Skutků apoštolů, 

za něhož je v souladu se starobylou tradicí považován raně křesťanský dějepisec zvaný 

Lukáš.
136

 

Obsah celého spisu Skutků apoštolů je předznamenán výrokem ve v. 1,8, jenž 

zaměřuje čtenářovu pozornost jak na geografické umístění děje díla, tak na podstatnou 

činnost, kterou budou vykonávat hlavní postavy popisovaných příběhů. Základním 

úkolem a posláním apoštolů a jejich následovníků je, aby v síle seslaného Ducha 

svatého zvěstovali a hlásali to, k čemu za svého pozemského života směřoval jejich 

Mistr a Pán, tj. k naplnění předpovězených proroctví o příchodu Božího království a 

spáse člověka, v osobě a díle jeho samotného – Ježíše z Nazaretu.
137

 Následující zpráva 

o Ježíšově nanebevstoupení a návratu svědků této události do Jeruzaléma (Sk 1,9–11), 

rozšiřuje Lukášovo svědectví o stejné události, zapsané již v jeho evangeliu (L 24,50–

53). Najdeme zde zdůrazněnou skutečnost očitého svědectví apoštolů, jež bude důležitá 

vzhledem k následujícímu vyprávění. Na tomto základě je vystavěna a ukotvena 

spolehlivost apoštolské tradice.
138

 

Již námi zmiňovaný Lukášův důraz na modlitbu se projevuje i v textu (Sk 1,12–14), 

v němž je při autorově zájmu o prezentaci věrohodných garantů tradice o Ježíšovi 
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 Srov. KLIESCH, op. cit., s. 11, 14; SCHNEIDER, Gerhard. COMMENTARIO TEOLOGICO DEL 

NUOVO TESTAMENTO. Gli Atti degli apostoli. Parte prima. Brescia: Paideia Editrice, 1985, s. 97; 
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 Srov. SCHNEIDER, Gli Atti degli apostoli. Parte prima, s. 279–281; KLIESCH, op. cit., s. 24–25. 
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 Srov. KLIESCH, op. cit., s. 26. 
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uveden i výčet jmen apoštolů. Poprvé je zde ve Skutcích zmíněn i apoštol Petr, jenž se 

v seznamu opět nachází na prvním místě. Pořadí dalších apoštolů je oproti seznamu 

v L 6,14–16 trochu pozměněno, což bylo autorem provedeno pravděpodobně záměrně. 

Jan byl v evangeliu jmenován na čtvrtém místě, zde jej však vidíme již na druhém. 

Předpokládaným důvodem může být snaha autora, aby předem upozornil čtenáře na 

budoucí spolupráci mezi Petrem a Janem popsanou ve Sk 3–8. Uvedením seznamu 

apoštolů chce Lukáš poukázat na počátek jejich činnosti podobně, jako je vyznačen 

začátek jejich služby po Ježíšově boku v evangeliu. Sbor apoštolů je tak představen jako 

důležitý prvek, poukazující na kontinuitu mezi Ježíšem a církví. V tomto ohledu není 

bez zajímavosti, že Ježíšova matka Maria je Lukášem jmenována v souvislosti se 

začátkem Ježíšova pozemského života (L 1–2) a stejně tak na začátku života církve 

(Sk 1,14).
 139

 

Epizoda doplnění počtu apoštolů (Sk 1,15–26) ukončuje úvodní část Skutků.
140

  

Tvoří jakoby šev mezi událostmi nanebevstoupení Ježíše a sesláním Ducha svatého. 

Událost doplnění okruhu apoštolů ve své celistvosti vyjadřuje propojení mezi 

předcházejícím působením Ježíše a nastávajícím misijním působením církve.
141

 

Zkompletováním skupiny Dvanácti je rovněž umožněno, aby se mohla naplnit slova 

Páně z L 22,28–30.
142

  

Formálním centrem perikopy jsou citace ze dvou žalmů (Ž 69,26 a 108,9) ve v. 20, 

které se vztahují k první části o osudu Jidáše (vv. 16–19 vs. v. 20a.b) a k druhé 

o nahrazení zrádce (vv. 21–26 vs. v. 20c).
143

 Opět zde nacházíme obvyklý Lukášův 

poukaz na skutečnost, že popisované události jsou naplněním toho, co bylo již 

předpovězeno. 

Pozornost pisatele není soustředěna ani na osobu Jidáše, ani na Matěje, jehož jméno 

se již v dalším průběhu událostí ve Skutcích již neobjevuje, ale na Petra, který mluví 

s autoritou (v. 15). Může se nám zdát poněkud zvláštní, že autor, vzhledem ke smyslu 

celého vyprávění, vložil do úst mluvčího skupiny apoštolů tolik nepodstatných – navíc 

veřejně známých informací (viz v. 19) o zrádci (vv. 16–19). Pokud bychom teoreticky 
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 ROSSÉ, Gérard. Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico. Roma: Città Nuova Editrice, 
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 Srov. POKORNÝ; HECKEL, op. cit. s. 527, 529. 
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142
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v textu vynechali vv. 15–22 a zůstal by pouze text vv. 23–26, k nimž bychom na 

začátek připojili v. 14, nebyli bychom ochuzeni o podstatnou informaci perikopy. 

Mnoho odborníků předpokládá, že text vv. 15–26 je literární jednotka spojující dva 

bloky tradovaných materiálů – tradici o Jidášovi (vv. 18.19b a 20a) a tradici o volbě 

jeho náhradníka (vv. 20b a 23–26), s Lukášovými redakčními úpravami se zřetelem na 

Petrovu osobnost (vv. 15–17; 21–22). Výsledný text nám přináší prvotní pohled na 

teologii petrovské služby.  První z apoštolů tak zde není vykreslen pouze jako 

reprezentant skupiny Dvanácti, ale jako její hlava a vůdce, zatím však bez upřesnění 

úkolů, specifických pro jeho nové postavení.
144

 

 

2.2.2. Petrovo letniční kázání (Sk 2,14–41) 

Vyprávěním o události seslání Ducha svatého (Sk 2,1–13) začíná druhá velká část 

Skutků apoštolů.
145

 Přijetí daru Ducha svatého skupinou prvních věřících bylo pro 

vznikající křesťanskou komunitu základní zkušeností. Následná Petrova řeč (Sk 2,14–

41) objasňuje teologický význam události a připravuje čtenáře, aby ve víře pochopili 

neviditelnou realitu, která dává do pohybu apoštoly a je přítomná ve skutečnostech dějin 

spásy vypravovaných a zapsaných v knize Skutků.
146

 Pro potřeby našeho pojednání 

zmíníme pouze základní dělení a obsah Petrovy řeči po seslání Ducha svatého. 

Komentátoři používají různá kritéria pro členění obsahu řeči. Jedni se řídí poukazem 

na adresáty, ke kterým se Petr postupně obrací,
147

 pro další je směrodatný poukaz na 

předpovědi, christologii a reakci posluchačů řeči.
148

 My se budeme přidržovat druhého 

způsobu dělení, neboť se nám jeví jako přehlednější a smysluplnější.  

První část (vv. 14b–21) interpretuje událost Letnic za pomoci výroku proroka Joela 

(Jl 3,1–5), druhá (vv. 22–36) prezentuje zmrtvýchvstalého a vyvýšeného Ježíše, který 

byl předpovězen Davidem. Tady můžeme vnímat autorovu snahu o christologické 

                                            
144
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vysvětlení letničních událostí.
149

 Ve třetí části (vv. 37–41) vidíme logický následek 

argumentace: údiv, pozvání ke konverzi a pobídnutí k přijetí křtu. 

Apoštol Petr je svým prvním velkým, veřejným vystoupením představen jako 

neohrožený hlasatel ústředních pravd křesťanské víry. Podle jeho slov Ježíš, i když byl 

zástupci židovského národa vydán do rukou pohanů, jimiž byl usmrcen, vstal z mrtvých 

a je Pánem celých dějin a zachráncem člověka. Petrovo první kázání má za následek 

obrácení a pokřtění mnohých židů (v. 41) z různých končin země (v. 5), přítomných 

v tom čase v Jeruzalémě. Tímto způsobem nám autor popisuje viditelný proces vzniku a 

růstu církve. Petr spolu s ostatními apoštoly a učedníky tak za aktivní pomoci Ducha 

svatého pokračují v Ježíšově díle.
150

 Celá apoštolova řeč se opírá o to, že všechno to, co 

se v uplynulých dnech odehrálo v Jeruzalémě, bylo v souladu s výroky Písma a on jako 

jeden z očitých svědků těchto událostí vydává o tom v síle seslaného Ducha svatého 

pravdivé svědectví. Lukáš tak chce říci, že apoštolské svědectví musí být interpretováno 

v souladu s proroctvími a zkušeností komunity obrácené Božím Duchem. Toto 

svědectví apoštol nesděluje z vlastní vůle, ale proto, že byl k tomu pověřen samotným 

Ježíšem (L 22,31–32), což je základním a nepostradatelným prvkem jeho hlásání.
151

 

Adresáti Lukášova díla tak Petra vnímají jako skálu, na které stojí jejich historické 

základy života z víry.
152

 Velice důležitou Petrovu poznámku nacházíme ve v. 39, 

v němž výraz: „...πᾶσιν τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.“ 

(...všem, kdo jsou daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.), poukazuje na budoucí přijetí 

daru Ducha svatého nejen okruhem židovských posluchačů, ale všemi, které si Pán 

povolá, což je zřejmý poukaz na budoucí přijetí daru Ducha u všech národů na zemi.
153

 

Zkušenost Letnic nám tak nabízí interpretační klíč k následným zkušenostem vylití 

Ducha svatého i na pohany, jimž Bůh udělí milost obrácení, aby tak i oni měli účast na 

jeho životě (Sk 11,18; 15,14). Seslání Božího Ducha darovaného Vzkříšeným není tedy 

jenom momentem zrození viditelné církve, ale ustavuje i počátek univerzální mise ke 

všem národům.
154
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2.2.3. Uzdravení chromého a Petrova řeč v chrámě (Sk 3,1–26)  

Na konci druhé kapitoly Skutků nacházíme první ze tří tzv. velkých souhrnných 

zpráv (Sk 2,42–47), jichž autor používá k tomu, aby propojil jednotlivé předcházející a 

následující události. Další dvě zprávy, které explicitně popisují motivy obsažené 

v první, najdeme ve Sk 4,32–35 a 5, 11–16.
155

 Skutečnosti popsané v souhrnech 

vyplňují dobu mezi jednotlivými příběhy a tímto způsobem je u čtenářů vzbuzen dojem 

nepřerušeného, souvislého vyprávění. Autor svými informacemi zobecňuje ideální 

způsob života první křesťanské komunity v Jeruzalémě.
156

 Generalizováním 

jednotlivých případů chce poukázat na realitu platnou rovněž pro všechny věřící a 

křesťanské komunity.
157

 

Následující blok textu Sk 3,1–4,31 jenž bychom mohli nazvat: „První apoštolské 

veřejné aktivity“,
158

 je z literárního hlediska možné rozdělit na čtyři části: 

 uzdravení chromého (Sk 3,1–10), 

 Petrův komentář k uzdravení a následné reakce (Sk 3,11–4,4), 

 apoštolové před veleradou (Sk 4,5–22), 

 modlitba církve a hlásání Božího slova v síle Ducha svatého (Sk 4,23–31).  

V centru celého dlouhého vyprávění je popsáno jednání Petra vzhledem k chromému a 

následně moc Ježíše z Nazaretu, která působí skrze jeho apoštola. Petrova moc pochází 

od Ježíše, první z Dvanácti koná a poroučí v jeho jménu.
159

  

Událost o uzdravení chromého plynule navazuje na první souhrnnou zprávu, 

především s ohledem na Sk 2,43, kde nacházíme poukaz na zázraky vykonané skrze 

apoštoly. Podle některých odborníků je obtížné tento příběh hodnotit jako čistě 

historickou událost, neboť je patrné, že Lukáš, podobně jako tehdejší antičtí spisovatelé, 

zapsal toto vyprávění rovněž s úmyslem poučit a povzbudit své čtenáře. Historická 

pravdivost tvrzení se prolíná s centrální zvěstí příběhu, která poukazuje na to, že zázrak 

se neudál na základě nějaké zvláštní schopnosti apoštolů, ale na základě víry v Ježíše 

Krista.
160

 Evangelijní příběh o uzdravení ochrnutého (L 5,17–26) spolu s podobným 

                                            
155

 Srov. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, s. 163. 
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příběhem ve Sk 14,8–10, můžeme vnímat jako paralelní vyprávění vzhledem k námi 

probíranému textu.
161

 

„Tímto způsobem vytváří Lukáš souvislost Ježíšova spásonosného jednání s jednáním Petrovým a 

jednáním apoštolů až k Pavlovi, tedy do doby, kdy žili adresáti. Skrze Ježíše Krista a působením 

církve v jeho jménu se přináší záchrana všemu, co je ochromeno, zúženo, vyloučeno, znehybněno, co 

je tvrdé a křečovité.“
162

 

Vyprávění o uzdravení spolu s následnou Petrovou řečí k lidu tvoří jednotný celek, 

sestavený z různých starších tradic, které měl Lukáš k dispozici a integroval je do svého 

redakčního záměru. Chtěl tak svým čtenářům podat opravdovou katechezi pro 

povzbuzení v dobách pronásledování.
163

 Uspořádání celku vzbuzuje dojem, že druhá 

část (Sk 3,12–26) byla dodatečně přidána k první (Sk 3,1–11) tehdy, když uzdravení 

chromého začínalo být vnímáno jako činnost provedená pouze na základě lidských 

schopností apoštola. Petrova řeč jako by osvobozovala událost zázračného uzdravení 

z čistě materiálního smyslu, který pak autor následně využívá, aby mu sloužil 

k potvrzení věrohodnosti hlasatelů spásného poselství, za účelem vzbuzení víry. 

Propojení mezi kázáním a zázrakem je zřetelně vidět již ve v. 6, avšak plně je rozvinuto 

až následně ve vv. 12–26. Takový postup svědčí o tom, že Lukáš klade velký důraz na 

tradici Petrových řečí a používá je jako nástroje, které odnímají charismatickému 

jednání chybné interpretace. Snaží se o pravý opak a nedává k podobným výkladům 

apoštolových kázání žádnou příležitost.
164

 

Spolu s Petrem je do děje událostí poprvé jako jeho společník uveden i apoštol Jan, 

který je představen jako pasivní účastník příběhu. Podle biblistů se postava druhého 

učedníka musela ve vyprávění objevit z důvodu potřeby pozdějšího svědectví dvou osob 

před Synedriem (Sk 4,19–20).
165

 

Petr uzdravující chromého je vyjádřením skutečnosti, že v životě vzmáhající se 

církve pokračuje ve stejném poslání, jež má osvobozovat člověka a k němuž ho spolu 

s ostatními apoštoly vyslal sám Ježíš (L 9,1–2.6). Avšak tím, kdo uzdravuje, je a 

zůstává vždy Ježíš, v jeho jménu je přítomna uzdravující moc. Následná Petrova řeč 

k lidu objasňuje smysl události uzdravení. Tímto smyslem je poukaz na skutečnost, že 
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163
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pokud Petr uzdravil chromého ve jménu Ježíše Krista, událo se to proto, že Ježíš po své 

smrti opravdu žije a jedná ve slovech a životech svých apoštolů.
166

 

 

2.2.4. Petr a Jan před radou (Sk 4,1–22) 

Další epizoda z Petrova působení v Jeruzalémě je úzce propojena s předchozími 

událostmi popsanými ve Sk 3,1–26. Židovské náboženské autority rozhořčeně 

reagovaly na Petrovo veřejné kázání o Ježíšově oslavení a spolu s Janem je uvěznily 

(vv. 1–3). Při následném výslechu se první z apoštolů opět ujímá příležitosti, aby 

neohroženě vydal svědectví o tom, že uzdravení chromého v chrámě se událo ne na 

základě lidských schopností, ale ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého 

představitelé náboženské elity Izraele ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých 

(vv. 9–11). Jeruzalémští představitelé židů se shodli v tom, že nemají důvod, aby 

apoštoly potrestali za dobro prokázané nemocnému, ale zakázali jim zvěstovat Ježíše 

(vv. 15–18). Petr a Jan však odpověděli, že jejich povinností je poslouchat Boha, ne lidi 

a musí jako svědci veřejně svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání (vv. 19–20). Po 

opětovných pohrůžkách byli apoštolové propuštěni (v. 21a). V celkové koncepci Skutků 

nám příběh poukazuje na konflikt mezi prvotní křesťanskou komunitou a saduceji, kteří 

popírali vzkříšení mrtvých (viz L 20,27).
167

 

Petr a Jan, i když jsou v očích členů velerady osoby nevzdělané – ἀγράμματοί a 

prosté – ἰδιῶται, bez rétorické průpravy, neznalé Písma, přece však vystupující 

neohroženě, až to vzbuzuje u velerady údiv. Apoštolové nemohou uposlechnout příkaz 

o mlčení proto, že jsou přímými svědky Kristova díla a jeho zmrtvýchvstání a jejich 

posláním je vydávat o těchto skutečnostech věrohodné svědectví. Uzdravení chromého 

se tak stává znamením – σημεῖον, jak pro obyčejné lidi, tak i pro příslušníky 

náboženské elity. Toto znamení je důkazem o Ježíšově přítomnosti a o jeho působení 

skrze Petrovo konání.
168

 Máme tak opět příležitost vidět, jak opravdová a typická 

Ježíšova mise naplňuje svůj záměr.
169

 

Popisem odmítání Petrova jednání a hlásání nám Lukáš představuje těžkosti spojené 

s apoštolským posláním. Zdá se, že autorovým hlavním záměrem bylo poukázat na 
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kontrast mezi rostoucí opozici náboženských autorit vůči Petrovi a ostatním apoštolům 

a počtem věřících, kteří přijímali jejich spásnou zvěst. Petr není představován jako 

impozantní bojovník, ale jako osoba, jež důvěřuje pouze síle Slova, které přináší.
170

 

 

2.2.5. Ananiáš a Safira (Sk 5,1–11) 

Všechny události kolem zázračného uzdravení chromého dávají podnět ke komunitní 

modlitbě, z níž opět zaznívá přesvědčení, že Bůh prostřednictvím svých služebníků – 

apoštolů naplňuje svá pradávná zaslíbení (Sk 4,23–31). Celý blok vyprávění je ukončen 

další souhrnnou zprávou (Sk 4,32–37), jež autorovi slouží k tomu, aby plynule navázal 

na souvislosti popisované v následujících třech textových jednotkách (Sk 5,1–11.12–

16.17–42).
171

 

Příběh o podvodu Ananiáše a Safiry je z literárního a tematického pohledu v plném 

kontextu s předchozí souhrnnou zprávou. Vyprávění je tvořeno ze dvou paralelních 

scén. V první (vv. 1–6) nám autor přináší rozhovor mezi Petrem a jistým Ananiášem, 

ve druhé scéně (vv. 7–11) stejný apoštol vyslýchá Ananiášovu manželku Safiru.
172

 Ve 

v. 11 je křesťanská komunita Lukášem poprvé pojmenovaná ἐκκλησία – církev. Celý 

příběh má velice jednoduchou osnovu a nenajdeme v něm žádné časové, ani prostorové 

určení. Výroky vyslovené účastníky děje přímo, bez komplikací směřují k naplnění 

hlavního smyslu celého vyprávění.
173

 Lukáš chtěl poukázat na to, že společenství 

věřících je více než lidská instituce. Je to Boží lid vedený Duchem svatým a tento lid by 

měl svědčit o své svatosti a opravdovosti života rovněž při správě a užívání společného 

majetku. Nejedná se tedy o autorovu snahu podat historickou výpověď o drastické Boží 

odplatě, jak by se nám mohlo na první pohled zdát,
174

 ale o povzbuzení ke spontánnímu 

svobodnému rozhodování.
175

  

Vyprávění je založeno na židokřesťanské tradici s pravděpodobným původem 

v Palestině. Je velmi obtížné předpokládat smysl původního podání. Lukáš svým 

obvyklým redakčním způsobem přidal k původním tradicím vlastní látku, aby tak 
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dosáhl svého záměru,
176

 jímž je v našem případu poukaz na to, že pokud člověk lže 

Duchu svatému (vv. 5.9a), riskuje, že nebude již vlastnit jako dar jeho samého.
177

 

Petr, jako ústřední postava celé epizody – ne však jako její hlavní hrdina, odhalí 

podvod manželské dvojice vzhledem k Boží vůli a majetku komunity.
178

 Apoštol je 

představen jako spolehlivý nástroj působení Ducha svatého v křesťanské komunitě. 

Lukáš tímto způsobem poukazuje na identitu mezi apoštolskou službou, zvláště 

Petrovou, a působením Ducha svatého. Z apoštolových úst však neslyšíme žádná slova 

obžaloby nebo zlořečení, on pouze jednoduše definuje provinění manželů. Mluvčí 

apoštolů vstupuje do příběhu jako představený jeruzalémské církve, který má 

prorockého ducha a dar rozlišování, což ho staví do stejné řady s proroky Elíšou (2Kr 

5,25–27) a Danielem (Da 13,45).
179

  

 

2.2.6. Znamení a divy (Sk 5,12–16) 

Autor Skutků za účelem dosažení plynulosti a kontinuity předchozího děje s dalším 

vyprávěním, vytvořil novou souhrnnou zprávu. Opětovně v ní využívá a generalizuje 

některá předchozí témata, která charakterizovala vnitřní život komunity, a otvírá pohled 

na misijní dílo církve i s jeho základními prvky: konání zázraků, kázání a 

pronásledování. Lukáš tak plynule přechází od scénického k panoramatickému 

vyprávění.
180

 Smyslem této zprávy je přivést čtenáře k následujícímu příběhu o dalším 

konfliktu mezi apoštoly a členy velerady (Sk 5,17–42).
181

 

Na konci společné modlitby komunity (Sk 4,24–30) vyslovili věřící prosby k Bohu. 

Prosí, aby dal svým služebníkům sílu a odvahu k hlásání jeho slova (v. 29) a aby je 

uschopnil k uzdravování a ke konání znamení a zázraků skrze Ježíše (v. 30). Informaci 

o vyslyšení první prosby najdeme ve Sk 4,31.33 a v této třetí souhrnné zprávě (Sk 5, 

12a.15.16) se mluví o naplnění druhé prosby.
182
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Zmínka o Petrovi ve v. 15 pochází ze sbírky Lukášových lidových tradic
183

 a tvoří 

výjimku v porovnání s prvními dvěma zprávami, neboť v nich jsou vyučování, 

uzdravování a přijímání darů bez rozdílu připisovány všem apoštolům. Svědčí to 

o privilegované pozornosti, kterou Lukáš prvnímu z apoštolů ve svém díle věnuje.
184

 

 

2.2.7. Apoštolové před soudem (Sk 5,17–42) 

Pokračování vyprávění o působení apoštolů v Jeruzalémě ve Sk 5,17–42 je 

odborníky vnímáno jako paralelní text ke Sk 4,1–22.
185

 I když se jedná o celistvou 

textovou jednotku, pro přehlednost je možné rozdělit ji na tři menší části: 

 uvěznění, vysvobození, hledání a nalezení apoštolů (vv. 5,17–26), 

 proces s apoštoly před veleradou (vv. 27–39), 

 potrestání, propuštění apoštolů a závěrečná poznámka (vv. 40–42).
186

 

Nejedná se však o pouhé opakování, neboť při porovnání obou textů se nám objevuje 

odlišnost v důrazech, které se kladou na vyostřování sporů:
187

 

 věznění a vyslýchaní jsou všichni apoštolové a ne pouze Petr a Jan, 

 představitelé židovských autorit jsou zřetelněji představeni, což poukazuje na 

větší závažnost procesu, 

 reakcí na Petrovu řeč není již údiv (Sk 4,4.13.16), ale touha apoštoly zabít 

(Sk 5,33), 

 proces nekončí pouze pohrůžkou, ale zbičováním apoštolů.
188

 

Při kompozici příběhu Lukáš pravděpodobně čerpal z různých tradic, které opět 

přizpůsobil svému redakčnímu záměru.
189

 Nyní poukazuje na to, že Bůh zasahuje ve 

prospěch všech, které povolává, a žádná náboženská nebo politická autorita nemůže 

zabrzdit šíření Slova života.
190
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Mluvčí všech apoštolů v příběhu neohroženě zastává svoji roli. Opětovně před 

veleradou obhajuje svoje dřívější tvrzení (srov. Sk 4,19 a 5,29) a prezentuje obsah 

zvěsti, o níž musí poslušen Boha i Ducha svatého, před lidem svědčit. Petr je s každou 

další událostí prezentován jako osoba stále více fascinovaná Ježíšem. Pokud vezmeme 

v úvahu poznámku ze Sk 5,15 tak v souvislosti s právě probíranými událostmi, můžeme 

o hlavní osobnosti jeruzalémské církevní obce říci, že věří v Ježíše do té míry, že dovolí 

svému Mistru, aby použil i pouhý apoštolův stín jako nástroj k uzdravování a ani vězení 

nemůže zadržet sílu jeho víry.
191

 

 

2.2.8. Petr v Samařsku (Sk 8,14–25) 

Vyprávění o Petrově činnosti je přerušeno popisem události volby sedmi jáhnů 

(Sk 6,1–7), příběhem jáhna Štěpána (Sk 6,8–7,60) a krátkou zprávou o prvním 

pronásledování církve v Jeruzalémě (Sk 8,1–3). Informací o šíření evangelia ve městě 

Samaří (Sk 8,4–13) začíná druhá velká část Skutků. Apoštolové tak uskutečňují druhou 

část Ježíšova zaslíbení s ohledem na misijní působení ve světě (Sk 1,8). Do této části 

Lukášova díla je zasazeno i Petrovo a Janovo působení v Samařsku (Sk 8,14–25).
192

 

V tomto úseku svého díla autor naposledy představuje Petra a Jana jako společníky. 

Nejdůležitější představitelé apoštolů jsou ke své misi posláni na základě rozhodnutí 

sboru Dvanácti (v. 14). Motivem jejich poslání není potvrzení hierarchické autority, 

nebo kontrola Filipovy misionářské práce, ale touha apoštolů přinést společenství 

vzniklému v Samaří podíl na již vykonaném Božím díle v Jeruzalémě: Petr a Jan skrze 

vkládání rukou udělují nově pokřtěným dar Ducha svatého (vv. 15–17).
193

 Ve vv. 18–24 

příběh pokračuje kontroverzí apoštolů s jedním samařským novokřtěncem – Šimonem 

(v. 13). Jeho snahou bylo za peníze získat od apoštolů tutéž moc, kterou disponují oni 

sami – totiž takovou moc, aby i on mohl skrze vkládání rukou předávat jiným lidem dar 

Ducha svatého. Petr i za pomoci biblických výroků odhaluje špatnost Šimonova úmyslu 

a vyzývá ho ke změně smýšlení – μετανοεῖν. Zdá se, že Šimon si na základě Petrovy 

řeči uvědomil své pochybení a pokorně prosí o modlitbu za sebe (v. 24).
194

 Závěrečným 
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krátkým shrnutím o dalším působení v Samařsku a návratu do Jeruzaléma (v. 25) nám 

Lukáš připomíná podobnost jednání apoštolů se stejným druhem činností jejich Mistra 

(viz. L 8,1; 9,6; 13,22).
195

 

Vyprávění je pravděpodobně Lukášovým historicko-redakčním kompilátem, ve 

kterém sloučil vlastní látku spolu se staršími tradicemi.
196

 

Petr je spolu s Janem v první části příběhu představen jako nástroj k předávání 

Božího Ducha. Lukáš chce poukázat na to, že církev a Duch Ježíše Krista jsou přítomny 

tam, kde je společenství s apoštoly – garanty Ježíšova poselství, a že pouť poselství 

hlásaného prvním z apoštolů dorazila do dalšího cíle. Prostřednictvím Petrovy autority 

tak vzniká propojení mezi církvemi v Jeruzalémě a v Samaří, čímž se naplňuje autorův 

teologicko-ekleziální záměr celé perikopy. V druhé části vůdce Dvanácti opět (podobně 

jako ve Sk 5,1–11) vystupuje jako autorita odhalující lidskou neupřímnost před Bohem. 

Lukáš ve v. 19 poprvé ve Skutcích zmiňuje, že apoštolové ve svém konání disponují 

mocí – ἐξουσία. Tento výraz evangelista užívá i ve svém evangeliu v souvislosti 

s činností samotného Ježíše
197

. Tuto moc Mistr předává i svým učedníkům.
198

 

Vzhledem k těmto skutečnostem můžeme přepokládat autorův záměr poukázat na to, že 

apoštol Petr ve vztahu k Šimonovi nevystupuje na základě moci delegované lidmi, ale 

moci přijaté od samotného Spasitele. Nemůže ji svévolně předávat druhým lidem, 

zvláště ne tehdy, když si tuto moc hodlají přisvojit za peníze, neboť není apoštolovým 

osobním majetkem. Nyní již můžeme lépe porozumět Petrově rozhořčené reakci na 

Šimonovu nabídku k obchodování s darem Ducha svatého.
199

  

 

2.2.9. Petr v Lyddě a Joppe (Sk 9,32–43) 

Události v Samaří, v nichž byl první z apoštolů hlavní postavou (Sk 8,14–25), byly 

autorem zasazeny mezi vyprávění o působení jáhna Filipa ve stejném geografickém 

prostoru (Sk 8,4–13 – první kázání a křty; Sk 8,26–40 – křest etiopského úředníka). 

Další zmínka o Petrovi následuje po popisu události obrácení Saula (Sk 9,1–29) a po 

                                            
195

 Srov. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, s. 352–353. 
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 Srov. SCHNEIDER, Gli Atti degli apostoli. Parte prima, s. 673–676; PESCH, Atti degli Apostoli, s. 

357–361. 
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 L 4,32.36; 5,24. 
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 L 9,1; 10,19. 
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 Srov. PALAZZO, op. cit., s. 82–84. 



 

54 

 

shrnující poznámce ve Sk 9,31, která v pozitivním smyslu poukazuje na pohyb hlasatelů 

evangelia v teritoriu Judska, Galileje a Samaří, předpovězený ve Sk 1,8.
200

 

Blok Sk 9,32–42 nám přináší informace o Petrově činnosti v pobřežních městech 

Lyddě a Joppe. Nejdříve v Lyddě uzdravuje ochrnutého Eneáše (vv. 32–35) a následně 

v Joppe křísí zemřelou učednici Tabitu (vv. 36–41). Oba zázraky mají za následek 

přijetí víry mnoha obyvateli toho kraje (vv. 35.42). Celý úsek je ukončen poznámkou 

o delším apoštolově pobytu v domě Šimona koželuha v Joppe (v. 43). 

O původu epizod mají odborníci různá mínění. Jedni zastávají názor, že Lukáš použil 

obecně známých tradic o Petrově působení.
201

 Jiní předpokládají židokřesťanský 

pramen a další tvrdí, že evangelista zpracoval vyprávění, která mu byla předána za jeho 

pobytu v Cesareji. Celá Lukášova koncepce je ustavena vv. 42–43, které pocházejí 

s velkou pravděpodobností od samotného autora a slouží mu k propojení událostí 

popsaných ve vv. 32–42 s událostmi, které se odehrály v souvislosti se křtem římského 

důstojníka Kornélia v Cesareji (Sk 10,1–48).
202

 

Petrovo působení v Lyddě a Joppe nám potvrzuje apoštolovo dominantní postavení 

mezi věřícími jak v Jeruzalémě, tak i v jiných částech Palestiny. Na rozdíl od 

předchozích vyprávění jeho svědectví o Ježíši a skutky vykonané v Jeho jménu nenaráží 

na žádné komplikace a vzbuzují u lidí víru v Pána. Lukáš se snaží dokázat, že 

skutečným zakladatelem nových společenství je obecně známý vůdce apoštolů, který 

neúnavně pokračuje v hlásání evangelia, uzdravuje a křísí mrtvé v Ježíšově jménu. 

Poznámka ve v. 43 připravuje čtenáře na pokračování příběhů, v nichž bude hlavní 

postavou opět rybář z Kafarnaa.
203

 

 

2.2.10. Petr poslán Duchem do Cesareje; křest Kornélia, jeho příbuzných a přátel; 

Petrova obhajoba v Jeruzalémě (Sk 10,1–11,1–18) 

Celý velký blok textu plynule navazuje na předchozí vyprávění (Sk 9,32–43) a 

skutečnosti v něm popisované jsou odborníky považovány za ústřední události celých 
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 Srov. PALAZZO, op. cit., s. 85. 

201
 Srov. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, s. 391. 
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 Srov. SCHNEIDER, Gerhard. COMMENTARIO TEOLOGICO DEL NUOVO TESTAMENTO. Gli 

Atti degli apostoli. Parte seconda. Brescia: Paideia Editrice, 1986, s. 61–63. 
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 Srov. PALAZZO, op. cit., s. 88–89. 
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Skutků, neboť nám přinášejí informaci vzhledem k zásadní etapě dějin spásy, 

o svobodném přijetí evangelia pohany a o jejich následném přijetí do církve.
204

  

Vyprávění obsahuje sedm na sebe navazujících epizod: 

1. vv. 10,1–8: zpráva o vidění důstojníka Kornélia v Cesareji; 

2. vv. 10,9–16: zpráva o Petrově vidění v Joppe; 

3. vv. 10,17–23a: zpráva o setkání Petra s Kornéliovými posly a jejich vzájemný 

rozhovor, poukazující na důvod návštěvy poslů; 

4. vv. 10,23b–33: zpráva o setkání Petra a Kornélia v Cesareji a jejich 

prezentace vidění, které podle obou mužů pocházelo od Boha; 

5. vv. 10,34–43: Petrova promluva ke Kornéliovi, jeho příbuzným a přátelům 

s důrazem na univerzální rozměr spásy (vv. 34.43); 

6. vv. 10,44–48: zpráva o udělení daru Ducha svatého pohanským posluchačům 

a Petrův pokyn k jejich křtu; 

7. vv. 11,1–18: další Petrova promluva v Jeruzalémě, v níž podává zprávu 

o událostech v Cesareji a vysvětluje důvod křtu pohanů.
205

 

Mezi odborníky panuje shoda v mínění o tom, že probíraný text je opět Lukášovým 

redakčním dílem sestaveným z různých starších předlukášovských tradic a z vlastní 

evangelistovy látky upravené pro potřeby vyjádření jeho teologického záměru. Rozdílné 

názory jsou však v otázce rozlišení tradic od redakčních úprav.
206

 Teologickým 

záměrem největšího narativního celku v celé knize je poukaz na to, že i když se prvotní 

obce křesťanů zpočátku bránily přijetí pohanů, sám Bůh svým zásahem umožnil jejich 

vstup do církve. Potvrzením této skutečnosti je vylití Ducha svatého i na pohany, což se 

pro prvotní církev stalo rozhodujícím impulzem, aby pokračovala ve svém misijním díle 

a do svých řad přijímala všechny lidi bez rozdílu.
207

 

Petrův portrét, který Lukáš začal vykreslovat od Sk 1,13, dosahuje ve Sk 10–11 

svých nejzřetelnějších obrysů. V předchozích příbězích je apoštol představován jako 

příkladný svědek zmrtvýchvstalého Ježíše, který v Mistrově jménu koná zázraky a 
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 Srov. MAZZEO, op. cit., s. 261, 266; ROSSÉ, Atti degli Apostoli, s. 403.  
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 Srov. SCHNEIDER, Gli Atti degli apostoli. Parte seconda., s. 78–79; PESCH, Atti degli Apostoli, s. 

444, rozděluje vyprávění na osm scén. 

206
 Srov. BROWN, Pietro nel Nuovo Testamento, s. 59–61; SCHNEIDER, Gli Atti degli apostoli. Parte 

seconda., s. 79–84; ROSSÉ, Atti degli Apostoli, s. 403–407. 
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i přes zkušenost pronásledování a věznění neohroženě šíří Jeho radostnou zvěst a 

vyzývá lid k obrácení. Nyní sám vůdce Dvanácti postupně poznává, že on sám 

potřebuje obrácení vzhledem k úkolu naplňovat Boží záměr s lidmi, kteří uvěří jeho 

hlásání, ale nejsou příslušníky vyvoleného národa. Změna smýšlení bývá vždy 

namáhavým procesem, a proto Bůh sám svojí intervencí napomáhá, aby Petr postupně 

pochopil, že k pokání a k věčnému životu jsou povoláni všichni lidé bez rozdílu. Po křtu 

pohana Kornélia a jeho společníků se můžeme na hlavního představitele apoštolů dívat 

jako na základní element při evangelizaci a postupné christianizaci příslušníků jiných 

národů.
208

 Petrovo obrácení tedy spočívá v jeho odklonu od přísně židokřesťanské 

pozice spojené s přísným dodržováním Zákona, k vstřícnému postoji 

k pohanokřesťanům vyjádřenému obhajobou jejich křtu a tak přijetím do společenství 

církve. Ve svém plném významu tak apoštol naplňuje předpověď a přání svého Mistra 

(L 22,32).
209

 

 

2.2.11. Herodovo pronásledování (Sk 12,1–25) 

Mezi Petrovu obhajobu křtu pohanů (Sk 11,1–18), kterou končí druhá velká část 

Skutků,
210

 a události Petrova uvěznění a zázračného vysvobození (Sk 12,1–19) Lukáš 

vložil kronikářské informace o vzniku církevní obce v Antiochii, o působení Barnabáše 

a Saula v ní i o sbírce pro jeruzalémskou komunitu (Sk 11,19–30). Zpráva o 

antiochijské sbírce pro bratry v Jeruzalémě čtenářům Skutků bez pochybností připomíná 

velkou jednotu mezi oběma společenstvími.
211

 

Vyprávění o Petrově zatčení a uvěznění králem Herodem Agrippou (vv. 3–5) 

předchází zmínka o popravě apoštola Jakuba (vv. 1–2). Zázračné Petrovo vysvobození 

(vv. 6–11) je popsáno jako další Boží zásah ve prospěch záchrany jeho služebníka, 

prostřednictvím anděla.
212

 Členové jeruzalémského společenství modlící se za apoštola 

v domě Marie, neuvěřili zprávě služky o jeho přítomnosti před domem, dokud ho 

nespatřili a on sám jim nepopsal okolnosti svého vysvobození (vv. 12–17a). Autorovy 

poznámky ve v. 17b můžou být poukazem na Jakubovo pověření být Petrovým 
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 Srov. PALAZZO, op. cit., s. 95–96. 
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 Srov. BIANCHI, Enzo. Il ritorno di Pietro. Parola spirito e vita – quaderni di lettura biblica 1990, 
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211
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zástupcem v době jeho nepřítomnosti. Je rovněž pravděpodobné, že vůdce apoštolů do 

Jakubových rukou definitivně svěřil vedení jeruzalémské komunity.
213

 Jiným 

vysvětlením tohoto verše je autorova snaha připravit příjemce své zvěsti na to, že příští 

aktivity s ohledem na misijní dílo církve budou již pod Pavlovým vedením. Tato 

skutečnost se jeví jako pravděpodobná i na základě závěrečné poznámky ve v. 25.
214

 

Závěr perikopy nám přináší informace o popravě stráží, Herodově dočasném opuštění 

Judska (vv. 18–23) a o králově kruté smrti. Zmínka o šíření slova Páně ve v. 24 je 

typickým příkladem Lukášova stylu, který mu opět slouží k tomu, aby vytvořil most 

mezi předcházejícím a následujícím vyprávěním. 

Na základě velmi živého popisu událostí se exegeti shodují, že evangelista při 

kompozici textu čerpal ze starší legendární, lidové tradice, vzniklé v Jeruzalémě.
215

 

Autorovým záměrem bylo, aby na pozadí příběhu o zázračném vysvobození apoštola 

z vězení nasměroval pozornost adresátů na Boží moc, která je silnější než úsilí jakékoli 

lidské moci zmařit Boží záměr. Důležitým prostředkem k naplnění tohoto záměru je i 

poukaz na vyslyšení modliteb komunity za apoštola, a takto je představen neustálý Boží 

zájem o potřeby mladé církve. Tady máme opět důkaz o tom, jakou důležitost Lukáš ve 

svém díle připisuje modlitbě.
216

 

Charakteristika postavy Petra ve Skutcích apoštolů dosahuje v probíraném příběhu o 

jeho vysvobození z rukou krále Heroda svého definitivního cíle. Vůdce Dvanácti 

rozpoznává a sám před sebou vyznává, že byl vysvobozen za pomoci Božího posla 

(v. 11). Uvědomuje si svoji pasivní roli a vykonání zázraku připisuje Pánu. Lukáš tak 

objasňuje a kompletuje příběh hlásání Božího slova realizovaný Petrem a jeho 

společníky poukazem na jeho záchranu jako důsledku vyslyšení modliteb komunity za 

něj. Celý příběh slouží k tomu, aby potvrdil víru a přesvědčení mladého křesťanského 

společenství o tom, že působení apoštolů na čele s Petrem není nic jiného, než projev 

neustálého, spásného Božího působení skrze ně.
217
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 Srov. STÄHLIN, op. cit., s. 302. 

214
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2.2.12. Sněm v Jeruzalémě (Sk 15,1–35) 

Patnáctá kapitola je narativním a teologickým centrem celé knihy Skutků apoštolů, 

neboť v ní Lukáš začíná informovat o obratu v misijním působení církve. Od hlásání 

evangelia převážně mezi židy, se úsilí misionářů čím dál více začíná zaměřovat na 

pohany. Tento obrat byl spojen s otázkou o přijetí, nebo nepřijetí obřízky a s problémem 

závaznosti dodržování Mojžíšova zákona pro pohany, kteří uvěřili v evangelium. 

Řešením těchto skutečností se zabývalo jednání apoštolů a starších shromážděných 

v Jeruzalémě – tzv. apoštolský konvent, nebo sněm. Vyprávění o událostech je zařazeno 

na konec třetí velké části díla. Na tento velký mezník plynule navazuje čtvrtá část, do 

které nás autor uvádí informací o začátku druhé misijní cesty, jíž předchází spor mezi 

Pavlem a Barnabášem.
 218

   

Text celé kapitoly můžeme podle obsahu rozdělit na následující části: 

 úvodní poznámky (vv. 1–2.3–5.6); 

 Petrova řeč (vv. 7–11); 

 Pavlova a Barnabášova zpráva (v. 12); 

 Jakubova řeč (vv. 13–21); 

 výběr doručitelů dopisu a jeho znění (vv. 22–29); 

 reakce adresátů po přečtení dopisu a závěrečné poznámky (vv. 30–35).  

Opět máme před sebou Lukášovu kompozici různých starších tradic a autorovy vlastní 

látky. Je však velice problematické najít dělící linie mezi těmito dvěma prameny.
219

 

Centrem celého bloku vyprávění jsou řeči Petra a Jakuba. Jakubův proslov se na 

základě konsenzu celého shromáždění stal základem pro dopis adresovaný církevní obci 

v Antiochii. Předmětem našeho zájmu je spíše poslední vystoupení vůdce Dvanácti 

v druhé části Lukášova díla. Obsahem jeho řeči je v podstatě kratší verze jeho obhajoby 

křtu Kornélia s jeho společníky v Cesareji (Sk 11,1–18).
220

 Pokud se pozorně podíváme 

na teologii této řeči, všimneme si, že je v souladu s pavlovskou naukou o spáse každého 

člověka na základě milosti.
221

 

Petrovým vystoupením obhajujícím stejnou důstojnost věřících pocházejících jak 

z pohanství, tak i ze židovství, se s hlavním představitelem skupiny Dvanácti v celém 
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Lukášově díle loučíme. Jeho přítomnost na sněmu v Jeruzalémě je historicky potvrzená 

i z jiného pramene (viz Ga 2,1–10). Typickým Lukášovým znakem s ohledem na 

Petrovy řeči je, že apoštol mluví vždy před společenstvím věřících. Opětovně je 

představen jako autorita, která si velice jasně uvědomuje a musí o tom veřejně mluvit, 

že pro Boha neexistují rozdíly s ohledem na působení jeho milosti a žádný člověk by 

neměl v působení této milosti bránit. Epizoda v Cesareji legitimuje misi k pohanům a 

potvrzuje tak i následné Pavlovo působení. Petr je Božím nástrojem zahajujícím tuto 

misi, která bude napříště již v Pavlově režii.
222

 V posledním vyprávění o Petrovi se 

autor snaží o to, aby bylo ve vzájemném souladu s budoucími informacemi o Pavlově 

působení, o němž bude referovat v pokračování Skutků. Tak je dosaženo toho, že 

nenajdeme žádný stín kontrastu mezi hlavními představiteli první a druhé poloviny 

Lukášova druhého biblického díla.
223

 

 

O životě a působení apoštola Petra po apoštolském sněmu v Jeruzalémě nám Lukáš 

nepřináší již žádné další informace. Rovněž z ostatních novozákonních spisů se 

nedovíme, jak a kde rybář z Kafarnaa pokračoval ve svém misijním působení. Podle 

starokřesťanské tradice se předpokládá, že působil jako biskup v Antiochii. Zkoumání 

odborníků potvrzuje popravu a pohřbení hlavního představitele apoštolů v Římě, při 

pronásledování křesťanů za vlády císaře Nera.
224
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Závěr 

 Postava apoštola Petra se v podání lukášovských spisů se ukázala jako důležité téma 

pro hlubší pochopení tradic, které utvářely vědomí církve, a jejího poslání v raném 

křesťanství. Zařazení jednotlivých petrovských perikop do bližšího i širšího kontextu 

celého díla dovoluje lépe vysledovat a pochopit částečný i celkový autorův záměr, 

v daném případě vzhledem k vůdci apoštolů. Kupříkladu již od událostí uzdravení ženy 

s krvotokem a vzkříšení Jairovy dcery (L 8,40–56), je tak možné vnímat autorův důraz 

na prezentaci Petra jako mluvčího apoštolů. Tato jeho role se pak opětovně potvrzuje i 

při popisu následujících událostí (srov. 9,18–22.28–36; 18,28–30) a v tomto postavení 

je naplno představován v řečech zaznamenaných ve Skutcích (srov. Sk 1,15–26; 2,14–

41; 3,12–26; 4,8–11.19–22; 5,29–32; 15,7–11). Apoštolovy řeči, jak je autor uvádí, by 

se při povrchním čtení mohly zdát jako parafrázemi stejného tématu, avšak vezme-li se 

v potaz kontext příběhů, ve kterém byla každá z nich přednesena, je možné postřehnout 

autorův specifický záměr pro každé jednotlivé použití. Příkladů pro podobný postup je 

v celém dvoudíle více. Za zmínku stojí spolupráce Petra s Janem, naznačena ve scéně 

zázračného rybolovu (L 5,1–11) a při jejich společné přípravě poslední večeře (L 22,7–

13). V plném světle tuto jejich vzájemnou spolupráci vnímám na začátku veřejného 

působení apoštolů po Ježíšově nanebevstoupení (Sk 3–8). Zmiňované příklady dokazují 

vzájemnou provázanost třetího evangelia s knihou Skutků apoštolů a potvrzují obecně 

přijímaný fakt, že obě díla jsou výsledkem práce jednoho autora. 

Snaha odborníků o co nejpřesnější určení pramenů, z kterých Lukáš při sepisování 

svého díla čerpal, je i v současnosti stále živá. Obsáhlá pojednání o výsledcích 

zkoumání v tomto směru napomáhají k lepšímu pochopení autorových teologických 

záměrů a odhalení důrazů, na které usměrňuje pozornost. Při bádání jsem dospěl 

k obecně přijímanému závěru, že Lukáš v evangelijních perikopách o vůdci skupiny 

Dvanácti z velké části čerpal ze staršího Markova evangelia, avšak převzatou látku 

s ohledem na svůj teologický záměr redakčně upravil. Menší část materiálu o Petrovi 

pochází z Lukášova vlastního pramene. Mnohem náročnější je to s určením pramenů, 

které třetí evangelista použil při kompilaci příběhů zapsaných v knize Skutků apoštolů. 

Tady se mnohdy v jedné perikopě vzájemně prolínají Lukášem přejaté a upravené 

lidové tradice s tzv. autorovým vlastním pramenem, což vede k tomu, že rozlišení obou 

látek je velice problematické. Názorným příkladem je příběh o uvěznění a vysvobození 

vůdce apoštolů ve Sk 12,1–24. 
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Již z titulu práce je zřejmé, že hlavním cílem mé snahy bylo vykreslení portrétu 

nejvýznačnější osobnosti začátků křesťanství v podání prvního církevního dějepisce. 

Tady je důležité si uvědomit, že pod pojem dějepisec není možné zahrnout současnou 

představu o odborníkovi, který shromažďuje nevyvratitelné důkazy o různých 

událostech, aby tak dokázal jejich pravdivost. V Lukášově případě se jedná o osobu, 

která shromáždila a uspořádala tehdy dostupné informace o působení vtěleného Božího 

Slova – Ježíše Krista, o jeho prvních následovnících, o vzniku prvních církevních 

společenství a o počátcích šíření křesťanství do světa. Smyslem práce geniálního 

spisovatele je podle jeho vlastních slov poukázat na hodnověrnost nového učení a 

svědků, kteří toto stále nové a živé učení začínali šířit (srov. L 1,1–3). Dějepiscem je 

autor díla označován zvláště proto, že se snaží, aby všechny popisované události byly 

chronologicky uspořádané a zasazené do kontextu světových dějin. Lukášovi nejde o 

historickou chronologii, nýbrž o vytvoření smysluplného podání příběhů, které na sebe 

logicky navazují. Organicky propojuje profánní dění ve  světě s Božími zásahy 

v prospěch záchrany člověka – tedy s dějinami spásy.  

Jaký obraz vůdce skupiny Dvanácti Lukáš přináší? Již od prvního příběhu (L 5,1–

11), v němž Petr vystupuje (nepočítáme zmínku o něm v příběhu o uzdravení jeho 

tchýně v L 4,38–39, tam je jenom jmenován, ale aktivně nevystupuje), je představován 

jako člověk, skrze něhož a v němž působí Boží moc. Je si vědom své hříšnosti, a proto 

se cítí nehodným, aby byl zahrnut Boží milostí. Na základě své přímé zkušenosti 

s projevy moci potulného kazatele z Nazaretu a své impulzivní rozhodnosti, zanechává 

svého dosavadního způsobu života a spolu se skupinou mužů a žen následuje učitele 

Ježíše na jeho cestách po Palestině. Z této skupiny si sám Ježíš vybírá dvanáct 

nejbližších spolupracovníků (L 6,12–16), které nazývá apoštoly, a chudý rybář se 

postupem času stává jejich mluvčím (L 8,40–56; 12,41–48). Spolu s ostatními apoštoly 

a učedníky je jakoby ve škole svého Mistra, je svědkem dalších jeho zázraků, poznává a 

vyznává v Ježíši zaslíbeného Mesiáše (L 9,18–22) a je jedním z těch, kdo spatří Božího 

Syna ve slávě na hoře proměnění (L 9,28–36). Po přípravě a účasti na poslední večeři 

(L 22,7–30) se k Petrovi jeho Pán obrací s varováním a ujišťuje ho o své modlitbě za 

něj. Apoštolovou reakcí na Ježíšova slova je odvážné tvrzení o ochotě jít za svého 

Mistra do vězení, dokonce i na smrt. Ten však Petrovi předpovídá, že ho brzo zapře 

(L 22,31–34). Po Spasitelově zatčení se naplňuje jeho předpověď a jindy tak odvážný 

apoštol 3x zapírá, že patří ke společníkům galilejského učitele. Reakcí na následný 

Mistrův pohled je Petrovo rozpamatování se na Ježíšovo varování a jeho hořký pláč 
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(L 22,54–62). Při zprávách o prázdném Ježíšově hrobě jsou za první svědky této 

skutečnosti označeny ženy z Galileje a po nich jako první z apoštolů Petr (L 24,12), 

kterému se podle Lukášova tvrzení Vzkříšený i zjevil (L 24,34), což ve svém prvním 

listě adresovaném korintské církevní obci potvrzuje i apoštol Pavel (1K 15,5).  

V pokračování díla třetího evangelisty Petr vystupuje v jeho první polovině jako 

hlavní představitel skupiny apoštolů. Jeho autorita se projevuje hned po Ježíšově 

nanebevstoupení výzvou k bratřím, aby vybrali náhradníka za zrádce Jidáše (Sk 1,15–

26). Po seslání Ducha svatého se z Petra stává odvážný kazatel a svědek o působení, 

ukřižování a vzkříšení jeho Mistra (Sk 2,14–41; 3,12–26; 4,8–12). V síle Ducha svatého 

horlivě naplňuje misijní poslání přijaté od samotného Ježíše před nanebevstoupením 

(Sk 1,8). Konáním zázraků v Ježíšově jménu (Sk 3,1–8; 5,15; 9,32–41), snášením 

pronásledování a věznění pro jeho jméno (Sk 4,3; 5,17–18; 12,3–5) i neochvějnou 

poslušností vůči jeho slovu potvrzuje, že věrně napodobuje svého Pána. Vždy a za 

každých okolností dosvědčuje, že nejedná na základě své vlastní moci, ale na základě 

moci přijaté od Ježíše. Petrova identita je založená na působení Ducha svatého v jeho 

osobě. Apoštol je nástrojem, skrze kterého Duch působí i v ostatních členech 

křesťanských komunit (Sk 8,15–17) a díky němuž jsou odhalovány i nešvary ve 

společenstvích (Sk 5,1–11) a skrze nějž je Duch svatý předáván i pohanům. Podle 

Lukášova svědectví je Petr prvním misionářem mezi pohany a tento nový úkol ho 

přivádí k uvědomění si potřeby vlastního obrácení v tom smyslu, aby naplňoval záměr, 

který má Bůh s ním vzhledem k příslušníkům nežidovských národů (Sk 10,1–11). Proto 

také před bratry v Jeruzalémě obhajuje své misijní počínání v Cesareji (Sk 11,1–18). 

Nakonec na apoštolském sněmu opět v Jeruzalémě, na základě osobních zkušeností 

s působením v nežidovských oblastech, rázně odmítá, aby bylo křesťanům z pohanství 

vkládáno neúnosné břemeno židovského Zákona (Sk 15,7–11).  

Žádný z odborníků nepochybuje o tom, že vůdce Dvanácti, jako historická osoba 

skutečně existoval a zastával důležité místo ve skupině nejbližších Ježíšových 

spolupracovníků a v prvních křesťanských společenstvích v Palestině. To nám shodně 

potvrzují zprávy všech čtyř evangelií. Avšak Petrův portrét, předložený třetím 

evangelistou je s velkou pravděpodobností spíše upravená verze skutečného obrazu 

rybáře z Kafarnaa. Důvody pro toto, pro někoho možná překvapivé tvrzení, je možné 

najít především při srovnání informací o Petrovi v Lukášově evangeliu a v jeho 

základním prameni pro petrovské perikopy – v evangeliu podle Marka. V textech L 8,45 

a 22,8 je na rozdíl od Marka první z apoštolů jmenován. První svědectví může 
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poukazovat na Lukášovu snahu o stvrzení Petrovy role jako mluvčího apoštolů, druhá 

zmínka o propojení Petra s Janem snad předznamenává jejich vzájemné působení ve 

Skutcích apoštolů. Na druhé straně Lukáš pravděpodobně úmyslně vynechává Markovy 

pasáže, které by o Petrovi nesvědčily v příznivém světle (srov. Mk 8,27–9,1 a L 9,18–

27; Mk 14,32–42 a L 22,39–46). Odborníci se shodují v názoru, že Lukáš v těchto 

příbězích vylepšil Petrův portrét přejatý od Marka, jehož evangelium je nepochybně 

starší datace, a proto lze předpokládat, že je původnější.  

Na základě prozkoumaných skutečností je možné ve zkratce celý evangelistův záměr 

definovat takto: Petr je u třetího evangelisty – v souladu s tradicí – prezentován jako 

vůdčí postava Dvanácti a jako důležitý představitel církve, v níž pokračuje Ježíš ve 

svém spásném díle. Bez tohoto neustálého Spasitelova působení by nebylo možné 

pochopit ani smysl prezentovaného příběhu Ježíšova nejbližšího spolupracovníka.  

Lukáš interpretuje Petrovu postavu s ohledem na adresáty dvoudíla, jimiž jsou 

s velkou pravděpodobností členové rychle rostoucích pohanokřesťanských komunit. 

Naplňováním svého záměru chce Lukáš zaměřovat pozornost příjemců své zvěsti 

k poukazu na neustálé a spolehlivé naplňování Božích zaslíbení ve prospěch každého 

člověka. Tímto způsobem je prokazována hodnověrnost všech autorem prozkoumaných, 

uspořádaných a zapsaných skutečností (srov. L 1,3–4). Prezentace portrétu a životního 

příběhu vůdce apoštolů slouží Lukášovi jako jeden z mnoha prostředků k potvrzení 

pravdivosti sdělovaného svědectví. Hodnověrnost skutečností 

představených evangelistem, je permanentně potvrzována spontánním přijímáním 

poselství obsaženého v jeho díle ze strany nespočetného zástupu těch, kdo uvěřili 

v neustálé Boží působení v průběhu celých dějin lidstva. I pro současného člověka 

upřímně hledajícího smysl své existence to může být povzbuzením k tomu, aby i on ve 

svém životě objevoval tuto neustálou Boží aktivitu. 

 

Na konci mého snažení si uvědomuji, že rozsah diplomové práce umožňuje pouze 

v základních obrysech naplnit původně stanovené záměry. Kupříkladu při mém úsilí 

nad perikopami L 5,1–11 a zvláště L 22,31–34. 54–62 jsem chtěl vypracovat jejich 

porovnání s paralelnými místy v ostatních evangeliích. Následně jsem tyto myšlenky 

opustil, neboť jsem si uvědomil, že by to byl odklon od tématu a mohlo by to vést 

k přílišnému zvětšování objemu diplomové práce. Podle mého názoru by porovnání 

petrovských perikop u všech evangelistů, mohlo být zajímavým tématem diplomové, 

resp. rigorózní práce. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratky biblických knih 

Dt Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 

Sd Soudců 

2Kr Druhá Královská 

Jb Jób 

Ž Žalmy 

Iz Izajáš 

Da Daniel 

Jl Joel 

Mt Matouš 

Mk Marek 

L Lukáš 

J Jan 

Sk Skutky apoštolské 

Ř Římanům 

1K První list Korintským 

2K  Druhý list Korintským 

Ga Galatským 

Ef Efezským 

Fp Filipským 

Ko Koloským 

Tm Druhý list Timoteovi 

Fm Filemonovi 

 

Ostatní 

ČEP Český ekumenický překlad 

ČLP Český liturgický překlad 

v. biblický verš 

vv. biblické verše 

 

Běžné jazykové zkratky (srov., tj., n., resp.) používané v češtině neuvádím. 
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