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BOŽE, PŘEDSTAVUJI SI TO TAKHLE! 
(MT 16, 21-23) 

Mt 16:13  Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých 

učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" 14  Oni řekli: 

"Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za 

jednoho z proroků." 15  Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?" 

16  Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." 17  Ježíš 

mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo 

tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 18  A já ti pravím, že ty jsi Petr; 

a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. 

19  Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude 

odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." 

20  Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. 

21  Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do 

Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být 

zabit a třetího dne vzkříšen. 22  Petr si ho vzal stranou a začal ho 

kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!" 23  Ale on se 

obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, 

protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!" 24  Tehdy řekl Ježíš 

svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj 

kříž a následuj mne. 25  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten 

o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. 26  Jaký 

prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A 

zač získá člověk svůj život zpět? 27  Syn člověka přijde v slávě svého 

Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho 

jednání. 28  Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, 
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neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým 

královstvím." 

I. ÚVOD 
Biblické odkazy:  

  Př 27, 7; Žd 12, 11; Ž 97, 8; 119, 39,52,62,164; Mt 16, 21-23; 
 

II. BŮH ZJEVUJE SVOU VŮLI! 
A. Jsme seznamování s Boží vůlí. 

B. Boží vůle musí být a bude naplněná. 

C. Boží vůle může bolet i všechno vzít. 

 

Biblické odkazy:  
 Mt 16, 21; Žd 4, 12; 2 Tm 3, 16-17; Ř 14, 4; Mt 9, 9; Mk 8, 34; J 21, 22;10, 30;  Lk 12, 

50; 12, 47-48; Mal 1, 6; Lk 7, 47; 1 J 5, 5; 

 

III. CHLÉB NÁŠ A CHLÉB BOŽÍ! 
A. Naše představy o tom, jaká by měla být Boží vůle. 

B. Naše představy o tom, jak by měl jednat můj bratr, má 

sestra. 

C. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, až sedmkrát? 

Biblické odkazy:  
  Mt 16, 22; 7, 3-4; 22, 29; 18, 21-22; Iz 53; Gn 3, 4-5; Jk 4, 11; 2 Tm 3, 16-17; Jk 3, 2;  

IV. PETŘE, TY SATANE! 
A. Jaké je mé smýšlení? 

B. Lidské smýšlení v rukou ďábla, je potřeba opustit a 

nahradit! 

Biblické odkazy: Mt 16, 23; 16, 16 


