
Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, 

zůstanete i vy v Synu i Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný. 

(1. Janův 2:24-25) 

1. list Petrův 1 kap., shrnutí 

 

1. úvod: 

odkazy: 1 Pt 1. kap.; Fi 3,1; 2 Pt 1,12 

2. Trvalý pobyt nebe, přechodná adresa svět! 1 Pt 1, 1-2 

a) Kdo je vyvolený ze světa, stává se ve světě cizincem. 

b) vyhlédnuti před stvořením světa 
c) posvěceni v Bohu 
d) poslušní Kristu 
e) Obmyti krví Krista 
f) příjemci požehnání 

odkazy: 1 Pt 1, 1-2; J 6, 45; 1 J 3, 1 
 

3. Narozeni z Boha, víme, kam jdeme! 1 Pt 1, 3-5 

 

a) Boží sláva a velebnost září ve slavném  spasení 
b) Ve vzkříšeném Kristu jsme se nově narodili k životu, před tím jsme byli mrtví, Ef 2, 1-3 
c) rosteme k dědictví, které má Boží atributy 

 

4. Zhouba, zármutek a soužení světa tříbí naši víru. 1 Pt 1, 6-7 

 

a) spasení je zdrojem nezměřitelné radosti 
b) spasitelná víra je darem, pro který stojí za to, projít těžkostmi a zkouškami  
c) vavřín vítěze, pochvala od Pána, čest věrného služebníka, příchod Pána Ježíše. 
d)  Výzva k věrnosti ve zkouškách. Věrnost ve zkouškách je novou přirozeností křesťana 

odkazy: 1 Pt 1, 6-7; Ř 8, 38-39; Ř 14, 4 
 
 

5. Láska k Bohu a víra v Krista je nadpřirozený dar 1 Pt 1, 8-9 

 

a) láska k Pánu je nadpřirozený Boží dar 
b) víra je nadpřirozený Boží dar 
c) jde o nadpřirozenou moc, která nám dá sílu dojít až do cíle 

odkazy: 1 Pt 1, 8-9; Žd 11, 1; Sk 6, 38-39; Ř 6, 31 
 

6. Spasení je realita, která nás předchází. 1 Pt 1, 10-12 

 
a) připraveno před věky 
b) prorokováno skrze proroky Duchem Kristovým 
c) vědomá služba budoucím! 
d) zvěstováno apoštoly a učedníky církve v Moci Ducha svatého 
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e) andělé nemohou odtrhnout zrak od moci evangelia, které je plné Boží slávy a 
moudrosti 

odkazy: 1 Pt 1, 10-12; Ř10, 17 
 

7. Poznání Krista, svatá poslušnost x nevědomost a vláda hříšných tužeb! 1 Pt 1, 13-16 

 

a) Odhodlaná a střízlivá mysl, soustředící se na Krista 
b) poslušnost na počátku nestačí, již nejsme nevědomí 
c) svatý život pro slávu Svatého Boha 

odkazy: 1 Pt 1, 13-16; Ko 2, 9; Žd 12, 1-5; 1 J 2, 6 

8. Nové stvoření je Božím vlastnictvím a pokorně uctívá Boha v Boží bázni. 1 Pt 1, 17-21 

 

a) uctívat Boha znamená žít v Jeho bázni 
b) staré a prázdné, bezcenné pominulo, jsme nové stvoření, patříme Jemu, On nás 

koupil! 
c) Kristova převzácná krev zavazuje, střežme se ji znevažovat! 
d) Pravý Beránek od Věků připravený, přišel kvůli nám  
e) konec časů 
f) Není spásy mimo Krista, není víry v Boha mimo Krista! 

odkazy: 1 Pt 1, 17-21; 1 J 1, 8-9, 1 K 6,19 
 

9. Láska k Bohu, k církvi a k drahým sourozencům v Kristu je zrozená z pravdy evangelia a 

je přirozeností každého Božího dítěte. 1 Pt 1, 22-25 

 

a) člověk očištěný pravdou miluje. Láska se stává jeho přirozeností 
b) máme věčný život, který nepomíjí 
c) jsme oživeni, povoláni k věčnému životu věčným a mocným slovem Božím 
d) přirozený člověk je ve své podstatě chatrný, je prach 
e) slovo evangelia je věčné 

odkazy: 1 Pt 1, 22-25; Ř 1, 18; Ř 5,5; J 1,12-13; J 8, 31 
 

10. aplikace 

 
a) vyvolení nám dává jistotu, zde jsme cizinci, ale náš život je skryt v Bohu.Ko 3, 3 
b) víme, kam jdeme, a že dojdeme. Boží moc nás střeží ke spasení. Žd 12, 2a 
c) nebojme se zkoušek, dávají růst naší víře. My obstojíme! Ř 8, 28 
d) poslušnost, vytrvalost víry ve zkouškách a láska musí být trvalým, viditelným znakem 

našich životů. Tím, co nás odlišuje od života světa 1 J 2, 5-6 
e) věřící je božím vlastnictvím a s tímto vědomím žije v bázni před Bohem Ž 130, 4 

odkazy: Ko 3,3; Žd 12, 2a; Ř 8,28; 1 J 2, 5-6; Ž 130, 4;  


