BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, BŘEZEN 2012

2. LIST PETRŮV, LEKCE 4, 2 Pt 1,12-15
OTÁZKY KE STUDIU
Petr napsal křesťanům – těm, kdo získali stejně vzácnou víru jako on od
svého Spasitele a Pána Ježíše Krista. Petr vysvětluje křesťanům, co to
znamená být křesťanem a popisuje věřící jako ty, kdo poznali samotného
Boha (2 Pt 1,3), stali se účastníky božské přirozenost (2 Pt 1,4), rostou
v posvěcení a charakteru do podoby Pána (2 Pt 1,5-8), mají široce
otevřený přístup do království Božího Syna (2 Pt 1,11) a snaží se
upevňovat své povolání a vyvolení, aby nikdy neklopýtli (2 Pt 1,10). To je
úžasný popis, který nám nastavuje zrcadlo, díky kterému můžeme
opravovat své životy ke slávě našeho Pána.
Opakování: Co vás nejvíce oslovilo v nedělním kázání z tohoto listu?
1. Přečtěte si celou první kapitolu listu Petrova a zopakujte si, co je

hlavní myšlenkou této kapitoly. Jak byste tuto kapitolu rozdělili na
menší oddíly?
• Jak byste svými slovy nazvali náš dnešní oddíl (v. 12-15)?
• Jak tyto verše navazují na verše předchozí? Jak je rozvíjejí? Vypište si
všechny souvislosti.
• Jaká je hlavní myšlenka tohoto oddílku?
2. Dvanáctý verš začíná slůvkem ‚proto‘. Na co toto slovo odkazuje?

Co je základem, od kterého se Petr odráží ve 12. verši?
•
•
•
•

Jakou další charakteristiku věřících nacházíme ve 12. verši?
Co tento verš říká o pravdě ve vztahu ke křesťanům?
Jak souvisí pravda s poznáním (viz kontext předchozích veršů)?
Co hodlá Petr dělat? Proč?

3. Petr píše o pravdě a potom pokračuje slovy o správném jednání? Čeho

se toto jednání týká (v. 13)?
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• Pokuste se vysvětlit frázi ‚probouzet napomínáním‘.
• Jaký druh napomínání vás probouzí? Jak můžete druhé probouzet
napomínáním?
• Koho se to týká – je to věc jenom vedoucích v církvi nebo je příležitost pro
každého křesťana (viz Žd 10,24-25)?
4. Petr napsal, že je sice ještě v tomto těle (v. 13), ale že je bude

muset brzo opustit (v. 14). Co tím Petr myslel? Může člověk nějak
vědět, že se přiblížil čas, kdy zemře?
•
•
•
•
•

Je možné se nějak na takový okamžik připravit? Jak?
Co vy osobně – jste připraveni setkat se tváří tvář s Pánem?
Čtěte J 21,18-19. Co řekl Pán Petrovi ohledně jeho smrti?
Myslíte si, že je možné oslavit Boha smrtí? Jak?
Jak to viděl apoštol Pavel – čtěte 2 Tm 4,6-8.

5. O co usiluje apoštol Petr podle 2 Pt 1,15? Uveďte nějaký konkrétní

příklad, jak Petr dosáhl toho, o čem mluvil.
• Jaká obava na nás dýchá z Petrových slov ve v. 15?
• O jakých věcech tady Petr mluví – co konkrétně chce křesťanům
připomínat?
• Jak často si mají křesťané tyto věci připomínat?
• Jak to je ve vašem životě?
6. Čtěte Fp 1,20-24. Jak mluví apoštol Pavel o své smrti? Jaká je jeho

touha?
• Jak to vidíte vy ve svém životě?
7. Jak vám tento oddíl pomohl lépe porozumět křesťanskému životu?

Co jste se naučili o Pánu Ježíši Kristu?
• Jak vám pochopení těchto věcí může pomoci v zakotvení v Kristu?
• Které věci budete aplikovat do svého každodenního chození s Bohem?
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