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Deuteronomium 11:26  Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: 27  požehnání, 

když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, 28  a 

zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, 

kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát. 

1 Petrův 2: 7  Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to `kámen, který stavitelé 

zavrhli; ten se stal kamenem úhelným´, 8  ale i `kamenem úrazu a skálou pádu´. Oni 

přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni. 

 

otázky dětem: 
Jakým způsobem se dělí lidé ve svém přístupu k Božímu slovu? 
Kdo, nebo co, předurčuje nevěřící k záhubě, Je To Bůh? 
Kam vedou jediné dvě cesty lidí na světě? 

1) úvod: 

odkazy: 1 Pt 1; Ef 2; 1 J 3; Gn 12, 3; ZJ 14, 6;  

2) Vám, kteří věříte je vzácný 
a) víme, že Ho potřebujeme 
b) známe cenu, kterou za nás zaplatil 
c) milujeme ho, sloužíme Mu a uctíváme Ho 

Odkazy: Ex 3, 14; 1 K 2, 14; Ř 8, 3; Mt 7, 14; Fi 1, 21; Fi 3, 8; Mt 16, 26;  

3) nevěřícím nepotřebný, odmítnutý 

a) tvrdí, že nepotřebují (anti – hypochondři) 
b) mouchy a lejno 
c) bez víry, bez lásky a naděje 

Odkazy: Mt 13, 15; 2 K 4, 4; Mk 2, 17; 1 K 1, 21; 2 Pt 1, 4; Ž 49, 15; Mk 16, 15 – 16; 

4) ten se stal úhelným, ten se stal kamenem úrazu a skálou pádu! Jeden kámen, dva 

důsledky  

a) Hlava úhelní 
b) kámen úrazu a skála pádu (pohoršení) 

Odkazy: Gn 3, 5; 1 Pt 2, 3; 1 Pt 2, 5; 1 Pt 2, 7; Mt 21, 44; Lk 20, 18; Lk 12, 51 – 53; Jr 17, 19; J 
3, 16 – 18;  

5) vzdor, neposlušnost, odmítání a nenávist ke slovu Božímu! Určeni svým vzdorem 

k záhubě! 

a) Jho Slova a život  
b) b)„Svoboda“ od Slova a smrt  

Odkazy: J 14, 6; 1 Pt 2, 6; 1 K 9, 21; 1 Pt 2, 16; Ř 2, 16; Sk 17, 31; Ez 18, 23; Sk 17, 30;  

6) aplikace  

1) Nejsme pronásledováni, ale buďme připraveni! 
2) Těžkosti nemají mít negativní vliv na svatost křesťanů! 
3) Za zkoušky máme být vděční, jsou příležitostí k růstu! 
4) Zbožný život uctívající Krista je pro věřícího naprosto přirozený! 
5) Zbožný život věřících je základem pro zvěstování evangelia nevěřícím! 
6) Poslušnost a vzdor slovu, dvě jediné možné reakce na prubířský kámen rozdělení! 
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aplikace pro nás dnes. 

7) Existují dvě cesty a dvojí lid, zkoumejme, kam jdeme a kam patříme! 
8) Skutečná a pravá církev je tam, kde je láska ke slovu, touha po slovu a 

bezpodmínečná poslušnost Písmu. Tam kde se drží Sola Scriptura a to čistotou učení i 
čistotou života! Nazývat se křesťanem a tvrdit, že věřím v Krista, nestačí! Láska 
k Bohu je neodmyslitelně doprovázena poslušností Jeho slovu, Bibli. Amen 

 
 
Odkazy:  1 Pt 1 a 2 kapitola; 

 
 


