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DISKUZNÍ STUDIUM BIBLE - MARKOVO EVANGELIUM, LEKCE 9, MK 14,53 - 15,32

OTÁZKY KE STUDIU
Stojíme na prahu nejzávažnější události
v dějinách lidstva. Z pohledu ne zcela
zasvěceného diváka jsou to však jen malé
střípky, které nám dávají nahlédnout do
dění, které vede k vykoupení hříšného
člověka.
1. Přečti si Mk 14,53 - 15,32 a pokus se
zaznamenané události popsat podle
následující
osnovy
vlastními
jednoduchými větami:

§ Byl Petr na správném místě a se správnými
lidmi? Proč ano a proč ne?

4. Židovská rada vydává Ježíše Pilátovi,
římskému prokurátorovi, který v letech 2636 spravoval Judsko a Samařsko. Záležitost
se stává politickou. Čti Mk 15,1-15. Jakou
otázkou Pilát celou věc politizuje?
§ V čem se Pilát podobá velekněžím
zákoníkům (viz. např. Mk 12,12)?

a

§ Co nám to ukazuje o světské moci?

a) 14,53-65:
5. Popis Ježíšova utrpení a ukřižování Mk
15,16-32 zní velmi formálně a stroze. Co
může být důvodem této skutečnosti?

b) 14,65-72:
c) 15,1-15:
d) 15,16-32:
2. Ježíšův soud měl šest přelíčení. Tři
byly před židovskými vůdci („náboženský“
soud) a tři před vládci země („občanský“
soud). Marek zaznamenává čtyři z těchto
stání. Mk 14,53-65 popisuje druhé stání
Ježíšova soudu, které se odehrálo ještě
v noci. Jaká obvinění byla vznesena proti
Ježíši?
§ Ježíšův proces je označován jako justiční
vražda. V čem byl nezákonný?
§ Jak Ježíš reagoval na obvinění? Proč takto
reagoval?

3. Ve verších 14,66-72 vidíme Petra, jak
zrazuje svého Pána.

§ Jak se projevila „náboženská“ strának
procesu a jak „politická“ v nápisu na kříži
„Král Židů“?
§ Čemu se podobá výsměch lidí stojících pod
křížem - které jiné situaci z Ježíšova
života?

6. Marek se ve svém popisu Ježíšova
ukřižování soustředí více na samotný akt
než na proces a utrpení. Nechce nás vést
k lítosti nad Kristem, ale k vděčnosti za to,
co pro nás udělal. Z toho, co jsme dosud
dozvěděli z Markova evangelia, napiš
alespoň tři důvody, proč musel Ježíš zemřít
a přemýšlej, jak to můžeš vztáhnout k sobě
samotnému. Co z toho tě vede k vděčnosti?
a)

§ Proč myslíš, že k tomu došlo?

b)

§ Před kým Petr zapíral a co zapíral?

c)

§ Jak bys reagoval na Petrově místě? V čem
je naše věrnost nebo nevěrnost?
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