
Izajáš 28:16  Proto praví toto Panovník Hospodin: "Já to jsem, kdo za základ položil na 

Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí 

spěchat. 

 

Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! 
 

 

1 Petrův 2:1  Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv 

pomlouvání 2  a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, 

abyste jím rostli ke spasení; 3  vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý! ´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. 6  Neboť v Písmu stojí: `Hle, kladu na Siónu 

kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben. ´7  Vám, kteří věříte, je 

vzácný, ale nevěřícím je to `kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným´, 

8  ale i `kamenem úrazu a skálou pádu´. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k 

tomu také byli určeni. 9  Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid 

náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého 

podivuhodného světla. 

 

1) úvod: 

 

odkazy: J 1, 16; Ef ; 1 Pt; 1 J; 1 Pt 3, 15;  
 

2) Neboť v Písmu stojí! 
a) V Kristu, v zaslíbeném a v předpověděném Mesiáši je naše spasení nezměnitelnou 

skutečností  
b) A stůjte pevně na Písmu, jako Petr 

odkazy: Iz 28, 16; 1 Pt 2, 1-5; 1 J 4, 17; Iz 43, 25; J 8, 31; Sk 2, 42; 2 Tm 3, 16-17; 
 
 

3) Já jsem si předsevzal, Já jsem i vykonal! 

 

a) Boží spasitelné jednání je příčinou přinášející konkrétní a jasné důsledky! 
b) Bůh je Svrchovaný  

 

odkazy: 1 Pt 2, 1-5; Ř 8, 28-30; 

4) Pouze Kristus, vyvolený, úhelný, vzácný 

 

a) Vyvolený, protože Bůh ho vybral 
b) Úhelný, protože Jeho dokonalý charakter je měřítkem všech věcí 
c) Vzácný, protože žádný jiný, takové dokonalé parametry nemá 
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 d) odpověď na všechny otázky, co kdy byly a budou vyřčeny 

 
odkazy: Ž 118, 20-24; Iz 46, 10; Iz 25, 1; Iz 55, 9; Mt 7, 26; Ko 1, 15-19; J 6, 37;  

5) Pouze vírou, aby se nikdo nemohl chlubit 

 

a) bez víry není spasení 
b) víra, která spasí, je darem Božím 
c) zachraňující víra má konkrétní a jediný objekt, ke kterému v naději vzhlíží 

odkazy: Lk 11, 9; Žd 11, 6; Lk 18, 10-13; Mt 7, 22-23; J 14, 6; Sk 4, 12;  

6)  Jen v Něm je sňata pohana hříchu 

 

a) Nebýt zahanben při Jeho příchodu 
b) být zahanben při Jeho příchodu a poté již na věky 
c) nemuset spěchat 
d) Spěch v Izraeli značí nedůstojné postavení 
e) Spěch ukazuje nepokoj v srdci, v srdci není mír s Bohem 

odkazy: 1 Pt 2, 1-6; Iz 28, 16; Lk 15; Ř 11, 29; Fp 2, 6-8;  

7)  Aplikace 

• při znovuzrození Bůh člověka nevylepšuje, ale tvoří novou bytost naprosto opačného 
smýšlení a směřování (stará nenávist k Bohu x nová láska k Bohu). 

• Bůh je ve spasení naprosto svrchovaný, celé je pouze dílem Božím. On rozhodl jak, 
skrze koho i koho spasí. 

• přesto má každý člověk osobní zodpovědnost hledat Boha a činit pokání. 

• pouhá víra v Boha, bez pravého poznání pravdy nestačí ke spáse 

• Vše potřebné ke spasitelnému poznání a víře i k posvěcení máme v Písmu. Je cele 
Božím vydechnutým slovem. Duch svatý používá Písmo jako Bohem určený 
prostředek a normu spasení, poznání i posvěcení. 1 Pt 1, 23 

• To neznamená, že tam, kde člověk nemá přístup k Bibli, nemůže Bůh člověka spasit. 
Ale takový člověk je i potom veden k Písmu a do Písma.  

• Dokonalá naděje musí mít dokonalé opodstatnění. Objekt víry, o který se opírá. To je 
jen biblický Ježíš Kristus a dílo kříže. 

• K dokonalému nelze nic přidat, pouze tím dílo zničíme. Záměna, či změna objektu víry 
přináší zkázu. Žd 3, 14 

odkazy: 1 Pt 2, 1- 9; 1 Pt1, 23; Žd 3, 14 

 
 


