
Galatským 2:20  nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v 

Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

Život a světlo lidí 2! 
1 Petrův 2:4  Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před 

Bohem je `vyvolený a vzácný´. 5  I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, 

abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 

 

1) úvod:  

 
odkazy: 1 Pt1, 1 – 2, 4;  

2) I vy buďte živými kameny 

 

a) Bůh nás probudil k životu v Kristu 

b) Kristus je ten, kdo z nás činí živé kameny 

c) Chrám, který je z nás budován je živý, stále roste a opět platí, že je To Ježíš, kdo ho 

buduje. 

d) Boží záměr je jednota mezi námi, s Kristem a v Kristu. 

 

odkazy: Ef 2, 1 -5; 1 J 5, 12; Ř 11, 17 – 18; Ga 2, 20; 

3) církev, duchovní dům, skutečný Chrám Boha  
 

a) Jen Bůh může postavit místo skutečného uctívání 

b) Chrámem jsme my, církev Boha živého 

c) Každý z nás má v tomto chrámě své předem dané místo  

d) křesťan mimo církev se míjí svým cílem 

e) Chrám  je postaven ke slávě Boží, jako místo uctívání 

f) církev je pravý chrám, místo pravého uctívání v Duchu a Pravdě 

 

odkazy: Sk 7, 48; Ef 2, 20 – 22; Ez 34, 22 – 24; J 4, 20 – 24; Ř 9, 6;  

 

4) svaté kněžstvo 

  

a) kněží jsou vyvolení 

b) kněží jsou očištění od hříchu a pomazaní ke službě 

c) kněží jsou připraveni ke službě a milují službu 

 

odkazy: Ř 9, 10 – 15; 

 

5) duchovní oběti   
a) pravé oběti, znamenají pravou bohoslužbu 

b) Bůh nás chce celé 

c) Boha budeme poznávat a sloužit mu v chrámě pořád 
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Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

 

d) kněz je nejraději v chrámě, tam, kde je Bůh, miluje svou službu 

 

odkazy: Ř 12, 1; 1 K 10, 31;  

 

 

6) milé Bohu pro Ježíše Krista 
a) pouze v Kristu a pro Krista 

b) spasení se nedá zasloužit, kněžský úřad si nelze koupit 

c) jen nové stvoření 

 

odkazy: Př 15, 8; Ga 15;  

7) aplikace 
a) živými kameny jsme pouze V Kristu, nelze být v Kristu a nebýt živým kamenem, 

zasazeným do stavby duchovního chrámu, církve. 

b) svatým kněžstvem jsme na základě vyvolení v Božím Synu, nelze být v Něm a nebýt 

svatým knězem. 

c) Nelze být v Kristu a nenést ovoce, tedy nepřinášet přitom Bohu oběti, které se mu líbí  

d) Nelze se Bohu zalíbit ze svých pohnutek, ze své podstaty a myslet si, že spása se dá 

zasloužit 

e) záleží tedy jen na novém stvoření v Kristu. 

f) cílem každého křesťana i celé církve celým svým životem oslavovat Boha a podílet se 

službou na budování sebe i církve. 

g) Celé dílo stvoření i celé dílo spásy je skrze Krista, díky Kristu, pro ¨Krista a Jeho 

slávu. I nevěřící člověk, tedy vděčí Kristu za vše, a žije jen díky dílu kříže. Odmítne- li 

Krista bude odsouzen. 


