
 

 

Spasení připravené, spasení hledané, spasení prorokované, 

spasení zkoumané, spasení zjevené! 

1 Petrův 1:10-12 
 

1. Úvod, opakování 1 Petrův 1:4 – 9    
• Máme slavné dědictví, 

• máme boží ochranu skrze víru, 

• jsme v Kristu, a proto se můžeme a 

máme radovat ve zkouškách! 

• naše víra je cennější než zlato, 

• naše víra je zkoušená a získává ryzost, 

• naše víra spěje ke slávě, 

• naše víra miluje, 

• naše víra jásá, 

• naše víra bude zúročena, je spasitelná. 
 

Odkazy: 1 Pt 1:4-9; 1 K2:9; Ž 19; j 10:28; Jk1:2; Ef 2:9; 2 Ts 1: 3-4; 1 J 5: 4; Mt 25:12; Lk 13: 25, 27; Ř 

8:28; 1 J 5: 1-5; Ga 5:6; Fp 4. 4; 2 Pt 1. 3-4; Ř 8: 29-30 
 

2. Hledání připraveného (v. 10) 
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je 

vám připravena. (CEP) 

Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti 

připravené pro vás. (NBK) 

O kterémžto spasení bedlivě přemyšlovali a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té 

milosti, jenž se vám státi měla, prorokovali. (Kral.) 
 

a) Proroci (pohled dopředu) 

• hledání, touha znát, úsilí, 

• Vyvolený a povolaný prorok byl „ pouze“ nástrojem Božím! 

• výsledkem tohoto spojení bylo prorokování člověka, prorokování Bohem vybraných lidí.   
 

b) Učedníci v době Ježíšově 

• pochybnosti Jana proroka, svíce hořící (J 5: 35)! 

• Víra se nepohoršuje a je blahoslavená!  
 

c) Spasení je připravené a rozhodnuté před věky. 

• milost je připravená před stvořením světa 

• Bůh nás vyvolil ke spáse každého osobně (zamiloval si nás) 

• Bůh nás povolal, jsme povoláni (armáda, služba) 
 

odkazy: 2 Pt 1:21; Iz 48:11; Iz 29:16; Lk 19:40; Mt 11:13; J 5:35; Mt 11:11; Mt 11:2-6; Iz 6:1-3; 2Tm 

1:9; 1J 4:19; Ga 4:9; 2Tm 2:3; 1Pt 2:9  
 

3. Zkoumání svědectví Ducha Kristova za účelem co nejpřesnějšího určení 

budoucí skutečnosti! (v. 11) 
… zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí 

o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. (CEP) 

Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Kristova 

utrpení a následnou slávu. (NBK) 



 

 

Snažujíce se tomu vyrozuměti, na který aneb jaký čas mínil by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, 

předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké slávě za tím jdoucí. (Kral.) 
 

a) Proroci a jejich úsilí 

• přemítání, rozjímání, pídění se,  

• tříbení, rozsuzování přijímaných informací 

• Účel a cíl? Snaha o co nejpřesnější datování a také rozpoznání Krista (abychom i my měli co 

nejlepší výchozí pozici k rozpoznání Krista, viz. slouží tím nám) 

• výsledek úsilí proroků 
 

Odkazy:  Iz 2:3; Iz 29:24; Jr 31:34; J 1:17b; Za 13:1; 1Pt 1:18-20; Za 13:7; Mt 26:31; Ř 16:25;  
 

4. Služba budoucím (v. 12a) 
Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; 

 

• Starý zákon 

• Doba přelomu věků 

• Doba současná (novozákonní) 
 

Odkazy: Gn 18; Gn 16:13-14; Sd 6:24; Dt 4:15; Ex 28:30; Žd 1:1-2; J 14:9;  
 

5. Zvěstování spásy v moci Ducha svatého (v. 12b) 
…ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, 

zvěstovali vám nyní toto spasení… 

 

a) Aby mohli uvěřit i ti, co neviděli!  

b) Zkoumání spasení dnes (aplikace pro nás) 

• spravedliví z víry od Ábela, přes Henocha, po Abrahama 

• spravedliví z víry Od Izáka, přes Jákoba a Josefa, Mojžíše, Rachab, Gedeóna, Baráka, 

Samsona, Jefta, Davida, Samuela a  až po proroky 

• spravedliví v době Ježíšovi služby 

• spravedliví dnes 

 

Odkazy: Žd 11:13; Žd 11:33-39; Sk 17:11-12; 2Pt 1:5-8; J 12:27; Žd 4:15; 1J 5:2 
 

6. Andělé toužící vidět spasení a porozumět mu (v. 12c) 
… spasení, které i andělé touží spatřit. 

 

Odkazy: Iz 6:1; Ef 3:8-11 

 

 

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení 

skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého 

mluvili lidé, poslaní od Boha. 

2 Petrův 1:20-21 


