


Sk 9,31 A tak církev v celém Judsku, Galileji 
a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, 
žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože 
ji Duch svatý posiloval.



1 Petrův 5,1-4 Starší mezi vámi napomínám, 
sám také starší, svědek utrpení Kristových i 
účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 
2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, 
ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh 
žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou 
ochotou,  3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou 
vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. 
4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane 
se vám nevadnoucího vavřínu slávy.



1 Korintským 9,5 Nemáme právo brát s sebou 
věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratři 
Páně i Petr? 



2 Korintským 12,12 Znaky mého apoštolství 
se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrva-
lostí, v znameních, divech a mocných činech. 



1 Kr 19,11-12 Hospodin řekl: „Vyjdi a postav 
se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin 
se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný 
vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale 
Hospodin v tom větru nebyl. Po větru země-
třesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. 
12 Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani 
v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 

1 Petrův 3,4 nýbrž to, co je skryto v srdci a co 
je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je 
před Bohem převzácné.



Lukáš 8,52-53 Všichni nad mrtvou plakali 
a naříkali. On řekl: „Neplačte. Nezemřela, ale 
spí.“  53 Posmívali se mu, protože věděli, že 
zemřela.  54 On však ji vzal za ruku a zvolal: 
„Dcerko, vstaň!“



Sk 9,40 Petr poslal všechny z místnosti; pak 
poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a 
řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když 
spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 



Žalmy 55,23 Na Hospodina slož svoji starost, 
postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy 
spravedlivý zhroutil.
Žalmy 37,3-5 Doufej v Hospodina, konej 
dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. 
4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá 
tvé srdce.  5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej 
v něho, on sám bude jednat.
Matouš 6,25 Proto vám pravím: Nemějte starost 
o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete 
mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo 
víc než oděv? 



Židům 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout 
se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme. 



1 Petrův 5,7 Všechnu `svou starost vložte na 
něj´, neboť mu na vás záleží.


