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Úvod do druhého listu apoštola Petra, otroka Ježíše Krista

1Šimon Petr, služebník a 

vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše 

Krista. 2Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho 

Pána. 3Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho

když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 

nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské 

přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.

 

Shrnutí:   

2. list Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána 

Ježíše. Toto poznání rozhojňuje milost a pokoj v

Nenechává nás na pochybách

potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.
 

 

 

1. ŠIMON PETR 

• Autor listu se představuje
 

A. Povolání Petra 

• Petr byl přiveden ke Kristu svým bratrem Ondřejem

• Ježíš Petra znal

• Petr začínal učednictví jako divák

• Petr se stal nejbližším učedníkem Pána

 
 

B. Bůh zná ty, kdo jsou Jeho

• Bůh nás vyvolil už před stvořením světa
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Úvod do druhého listu apoštola Petra, otroka Ježíše Krista
 

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně 

vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše 

Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho 

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho

když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 

nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské 

přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.

t Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána 

Ježíše. Toto poznání rozhojňuje milost a pokoj v našich životech

na pochybách, že jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co 

potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.

 

Autor listu se představuje 

 

Petr byl přiveden ke Kristu svým bratrem Ondřejem

Ježíš Petra znal 

Petr začínal učednictví jako divák 

Petr se stal nejbližším učedníkem Pána 

Bůh zná ty, kdo jsou Jeho 

Bůh nás vyvolil už před stvořením světa 
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Úvod do druhého listu apoštola Petra, otroka Ježíše Krista 

apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně 

vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše 

Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho 

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, 

když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 4Tím 

nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské 

přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 

t Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána 

našich životech. 

jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co 

potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti. 

Petr byl přiveden ke Kristu svým bratrem Ondřejem 
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• Bůh nás povolal v konkrétním čase k následování Krista 

• Bůh nám dal místo a službu ve své církvi 
 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  J 1,40-42; Ga 1,15; Ef 1,4; Ř 8,30; Mt 4,19-20; 1 K 12,18.27; Mt 6,15-18; Ef 2,20 
 

2. OTROK 

• Petr se nazývá otrokem Ježíše Krista 
 

Otrok znamená:  

• někoho, kdo je totálně připoutaný k druhému, svému pánu!  

• někoho, kdo může být vysvobozen z tohoto připoutání pouze 

smrtí.  

• že je zcela pohlcen vůlí svého pána. 

 

1. Narodili jsme se jako otroci hříchu a ďábla! 

2. Můžeme být vysvobozeni jenom tím, že „zemřeme spolu s Kristem“. 

3. Znovuzrození znamená „spoutání Kristovou láskou“. 

4. Boží děti jsou pohlceny naplňováním Boží vůle. 

 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ř 6,6; Ef 2,10; Mt 13,44; Fp 3,7; Mk 8,36;  
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3. OTROKŮM 

• Otroci mají stejně vzácnou víru jako Per 
 

1. Tato víra je spasitelnou vírou 

2. Tato víra přináší vítězství 

3. Tato víra střeží ke spasení 

4. Tato víra je darem Božím 

5. Tato víra odděluje Boží lid od svévolníků 

6. Tato víra má nevyčíslitelnou cenu 

 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 Pt 1,21; 1 J 5,4; Mt 9,22; 1 Pt 1,5; Jk 1,17; Žd 11; Zj 5,9; 1 Pt 1,18; J 10,30; Ko 1,15-16; 

Fp 2,6-8; Ř 3,25; Ř 8,3; 2 K 5,21; Ef 4,23nn 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

30. října 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30
 – společné shromáždění (Gn 15 – Jaroslav Kernal).  

 

 

Další oznámení: 

V neděli 13. 11. 2011 je světový den modliteb za pronásledovanou církev 
 

K modlitbám: 

Kazašský prezident schválil zákony, které významným způsobem omezují 

svobodu náboženského vyznání. Oba zákony, které prošly schvalovacím 

procesem „nevídaně rychle“, podepsal v polovině října. Zákony vyvolaly 

ostrou kritiku představitelů místních náboženských skupin, obhájců lidských 

práv i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). První zákon 

zavádí velmi komplikovaný registrační proces náboženských skupin, zakazuje 

veškeré neregistrované náboženské aktivity, posiluje cenzuru a vyžaduje 

úřední souhlas s výstavbou nebo zahájením provozu nových objektů 

určených k bohoslužbám. Druhý nově zaváděný zákon obsahuje některá 

ustanovení, která mohou mít dalekosáhlý dopad na náboženskou svobodu. 

 Vyprošujte odvahu a moudrost místním křesťanům a ostatním 

obyvatelům, kteří pozvedají svůj hlas proti těmto restrikcím. Vyprošujte 

křesťanům ochranu před pronásledováním v podobě soudního stíhání. 

Modlete se, aby prezident nabyl moudrosti a činil pokání (Skutky 9). 
 

Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale 

teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou 

provždy odevzdanou Božímu lidu. 

Judův 1:3   


