Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1)

Týden od 2. do 8. dubna

2

Dědictví nehynoucí je připraveno
v nebesích (1Pt 1)
Texty na tento týden
1Pt 1,1–25; 1Tm 2,3–6
Základní verš
„Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce,
z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.“ (1Pt 1,22)
Vždy, když se pouštíme do studia konkrétní biblické knihy nebo pasáže, měli bychom hledat odpovědi
na několik otázek.
Ta první se týká adresáta. Komu je kniha (proroctví, evangelium…) určena? Tou druhou otázkou, která
je pravděpodobně důležitější, je záměr či důvod vzniku daného textu. Na jaký konkrétní problém se autor
zaměřoval? Co chtěl zdůraznit? Když například apoštol Pavel psal List Galatským, zaměřoval se mimo jiné
na teologické problémy a chybné názory, které se týkaly spasení a zákona. Většina novozákonních spisů
byla napsána ve formě listů či dopisů (epištol). Když někdo píše list, tak se většinou adresátovi snaží předat
určitou zprávu či konkrétní poselství.
Při studiu listů apoštola Petra se budeme zaměřovat na historický kontext. Budeme hledat odpověď
na otázku, co a proč napsal. Hned poté je potřeba zaměřit se na otázku: Jaké poselství v textu je určeno
pro nás? Při čtení a studiu Petrových listů přináší Duch svatý určité poselství i nám osobně.
Hned od prvních veršů Petr svým čtenářům zdůrazňuje pravdy, které jsou důležité i pro nás, kteří
žijeme téměř dva tisíce roků po vzniku jeho listů.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem
duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem
životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.
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Neděle 2. dubna

Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1)

Cizincům v diaspoře (1Pt 1,1)
Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii,
Kappadokii, Asii a Bithynii. (1Pt 1,1)

Osobní studium
Pokud máte v rukou list papíru, který začíná oslovením „Vážený pane“ nebo „Vážená paní“, tak je jasné, že
je to dopis. Podle oslovení je možné říci, zda je od někoho, kdo je s adresátem v blízkém vztahu.
Dnešní dopisy mají svou obvyklou formu. Podobně tomu bylo i ve starověku. Petr začíná svůj první
list stejným způsobem, jakým začínaly dopisy v tehdejší době. Uvádí informace o autorovi listu a adresátech – tedy kdo a komu píše.
Autor listu se v 1Pt 1,1 představuje. Petrovo jméno je prvním slovem v tomto dopisu. Představuje se
jako „apoštol Ježíše Krista“. Podobně jako apoštol Pavel (Ř 1,1; Ga 1,1; Ef 1,1) zakládá i Petr své pověření
na Božím povolání. Petr byl „apoštolem“, tedy „poslaným“ – a tím, kdo ho poslal, byl Pán Ježíš Kristus.
Hned poté Petr označuje místa, kde se nacházejí adresáti jeho listu: v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii
a Bithynii. Jde o regiony, které patří do Malé Asie – dnes je toto území přibližně v oblasti Turecka, na východ od průlivu Bospor.
Není jisté, zda Petr psal především křesťanům ze Židů, nebo křesťanům z pohanů. Slovní spojení, které
je použito v 1Pt 1,1 – „kteří přebývají jako cizinci v diaspoře“, se používalo v prvním století většinou ve spojení s Židy, kteří žili mimo Izrael. Také výrazy „byli předem vyhlédnuti“ a „posvěceni“ (1Pt 1,2) je možné
vztáhnout na Židy i křesťany. Lidi v okolní společnosti (tedy ty, kteří nejsou členové společenství věřících)
Petr zmiňuje jako „pohany“ (1Pt 2,12; 4,3). Z tohoto úhlu pohledu by se mohlo zdát, že Petr píše především
křesťanům s židovským původem.
Jsou však i důvody, které naznačují, že Petrova slova by bylo správnější vztáhnout na křesťany s pohanskými kořeny. Pokud by Petr adresoval svůj list křesťanům ze Židů, proč by jim pak psal: „Víte přece,
čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích“ (1Pt 1,18; B21)?
Stejně tak by nedávalo smysl, kdyby psal křesťanům ze Židů tato slova: „Dost dlouho už jste dělali to,
v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství“ (1Pt 4,3).
Pro nás však není tak podstatné, kdo jsou adresáti, ale jaký je význam Petrova poselství – i když je
zřejmé, že hledání smyslu poselství je svázáno se čtenářem, jemuž bylo určeno.

Aplikace
Jak rozumíš výrazu „vyvolení, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře“? Jak vnímáš svůj život na této zemi?
V čem se můžeš považovat za cizince, který žije v diaspoře – tedy člověka, který prožívá život v cizím
prostředí?
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Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1)

Pondělí 3. dubna

Vyvolení (1Pt 1,1.2)
1

Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii,
Kappadokii, Asii a Bithynii 2a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se
poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. (1Pt 1,1.2)
3
To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4aby všichni lidé došli spásy a poznali
pravdu. 5Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který
dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. (1Tm 2,3–6)

Osobní studium
Jak nazývá Petr adresáty svého prvního dopisu (1Pt 1,1.2)?
Ať už Petr oslovuje svým dopisem křesťany ze Židů, nebo z pohanů, jednou věcí si byl jistý: byli „vyvoleni“ a „předem vyhlédnuti od Boha Otce“.
K tomuto textu je potřeba přistupovat velmi opatrně. Rozhodně nenaznačuje, že Bůh dopředu určil,
kdo bude zachráněn, a kdo zatracen. Nejde o to, že by Petr psal těm, kteří měli to štěstí, že je Bůh vybral,
aby je zachránil, zatímco o jiných lidech rozhodl, že budou zatraceni. To není biblické učení.
Jak texty v 1Tm 2,3–6; 2Pt 3,9; J 3,16 a Ez 33,11 pomáhají osvětlit smysl slova „vyvolení“? Jak je možné
„vyvolené“ charakterizovat?
Písmo jasně učí, že Božím plánem je zachránit všechny lidi. Bůh přichystal plán pro padlé lidstvo už před
stvořením: „…již před stvořením světa nás vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří“ (Ef 1,4).
Božím původním záměrem bylo, aby byl každý zachráněn a nikdo nemusel být zatracen. Bůh předurčil celé
lidstvo pro věčný život. To znamená, že plán záchrany byl dostatečný – Ježíšova oběť se vztahuje na každého. A to i navzdory tomu, že ne každý přijme nabízenou oběť, v níž spočívá záchrana.
Boží „předzvědění“ (tedy skutečnost, že Bůh dopředu ví, co se stane) znamená, že dopředu ví, jak
využijeme svou svobodnou vůli v souvislosti s nabídkou spasení. Skutečnost, že Bůh o něčem dopředu
ví, ještě neznamená, že nám své spasení vnucuje. Je to podobné, jako když matka dopředu ví, že dítě dá
přednost čokoládovému zákusku před zeleninovou polévkou. Skutečnost, že „dopředu ví“, jak se dítě
rozhodne, v žádném případě neznamená, že by dítě nemělo svobodnou vůli si vybrat.

Aplikace
V čem je pro tebe povzbuzující poznání, že tě Bůh vyvolil k tomu, abys byl spasen? Jak to ovlivňuje tvá
rozhodnutí?
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Úterý 4. dubna

Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1)

Základní témata (1Pt 1,3–12)
3

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství
dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 4Dědictví nehynoucí, neposkvrněné
a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 5a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které
bude odhaleno v posledním čase. (1Pt 1,3–5)

Osobní studium
Jaké je hlavní Petrovo poselství v 1Pt 1,3–12?
Ve svém úvodním pozdravu v 1Pt 1,1.2 apoštol Petr zmínil Otce, Syna i Ducha svatého. Tyto tři
božské osoby jsou předmětem dalších Petrových slov. O Otci a Synu mluví v 1Pt 1,3–9 a o Duchu
svatém v 1Pt 1,10–12.
Když Petr píše o Otci, Synu i dílu Ducha svatého, zmiňuje mnoho dalších témat, k nimž se později
ve svém listu vrací.
Petr začíná tím, že mluví o znovuzrození (1Pt 1,3; J 3,7). Díky Ježíšovu vzkříšení se změnil celý náš život
a jsme znovuzrozeni „k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému
v nebesích“ (1Pt 1,4; ČSP). Stejně jako na jiných místech Nového zákona je i zde Ježíšovo vzkříšení základem křesťanské naděje.
Tato naděje dává křesťanům důvod k radosti – i navzdory skutečnosti, že mnozí z těch, kteří čtou
Petrův list, prožívají utrpení. To totiž prověřuje a zušlechťuje naši víru podobně, jako se zkouší a čistí zlato.
A přestože Petrovi čtenáři neměli možnost poznat Ježíše během jeho pozemské služby, tak ho milovali
a důvěřovali mu. Výsledkem jejich víry je spasení a dědictví v nebesích (1Pt 1,4).
Petr svým čtenářům odhaluje, že proroci v minulosti mluvili „o milosti, která je nám připravena“
(1Pt 1,10). Starozákonní proroci „horlivě hledali a pátrali“ po podstatě spasení, které přijímáme díky
Ježíši Kristu.
Petr však věřícím nezastírá utrpení a pronásledování, které budou pro svou víru prožívat. Jsou totiž
součástí vesmírného konfliktu mezi dobrem a zlem. Petr své čtenáře povzbuzuje, aby zůstali věrní pravdě
i uprostřed zkoušek.

Aplikace
V 1Pt 1,4 je zmíněno dědictví, které je pro nás připraveno v nebesích. Uvažuj o tomto zaslíbení. V nebesích
je připraveno něco přímo pro tebe. Jak vnímáš toto nádherné zaslíbení? K čemu tě vede a v čem může
ovlivnit tvůj život?
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Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1)

Středa 5. dubna

Spasení (1Pt 1,13–21)
13

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti,
která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 14Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi,
které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; 15ale jako je svatý ten, který vás povolal,
buďte i vy svatí v celém způsobu života. (1Pt 1,13–15)

Osobní studium
Co by podle 1Pt 1,13–21 mělo být motivací života v Kristu?
Tato pasáž navazuje na předchozí Petrova slova o Boží milosti a naději, kterou máme v Ježíši Kristu
(1Pt 1,3–12). V souvislosti s prožívanou milostí a nadějí Petr vyzývá své čtenáře: „Proto přepásejte bedra
své mysli“ (1Pt 1,13; ČSP). Tento obraz naznačuje, že odpovědí na spasení, které dostáváme od Ježíše, má
být takové smýšlení, které nám umožní žít životem pevných zásad a důvěry v Boží milost.
Jak je možné rozumět výroku, že máme „celou svou naději upnout k milosti, která k nám přichází
ve zjevení Ježíše Krista“ (1Pt 1,13)?
Petr zdůrazňuje, že naděje věřících spočívá pouze v Ježíši Kristu. Potom však připomíná, že od křesťanů
se jako důsledek prožívaného spasení očekává určitý způsob života. Zmiňuje tři pohnutky, které ovlivňují
život křesťana: Boží charakter (1Pt 1,15.16), přicházející soud (1Pt 1,17) a cena vykoupení (1Pt 1,17–21).
Tím prvním, co má motivovat život křesťana, je Boží charakter. Ten je možné definovat velmi jednoduše: Bůh je svatý. Když Petr píše: „Svatí buďte, neboť já jsem svatý“ (1Pt 1,16), cituje text z Lv 11,44.45. Ti,
kteří následují Ježíše, mají být svatí (1Pt 1,15–17).
Druhá motivace křesťanského života spočívá v pochopení toho, že svatý Bůh „nestranně soudí každého podle jeho skutků“ (1Pt 1,17; ČSP).
Třetí motivace vychází z velké pravdy, že křesťané jsou vykoupeni. Znamená to, že jsme byli získáni
za velmi vysokou cenu – drahou krev Ježíše Krista (1Pt 1,19). Petr zdůrazňuje, že Ježíšova smrt nebyla
náhodnou souhrou okolností, ale Božím záměrem už před stvořením světa (1Pt 1,20).

Aplikace
Co je tvojí motivací pro to, že jsi křesťanem? Co bys odpověděl, pokud by se tě někdo zeptal, proč jsi křesťanem?
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Čtvrtek 6. dubna

Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1)

Milujte se navzájem (1Pt 1,22–25)
22

Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce,
z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 23Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 24Neboť „všichni lidé jako
tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo
zůstává na věky“ – 25to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. (1Pt 1,22–25)

Osobní studium
V následujících verších obrací Petr pozornost křesťanů k tomu, co je nejdokonalejším vyjádřením svatého
a věrného života.
Jakou stránku života křesťana zdůrazňuje Petr v 1Pt 1,22–25? Jak své tvrzení podporuje?
Petr vychází z toho, že křesťané přijímají pravdu, která vede k jejich očištění (1Pt 1,22). Slova „očistit“
a „čistý“ jsou velmi úzce spojena s pojmy „svatý“ a „svatost“ – a vedou nás zpět k tomu, co Petr napsal
o několik veršů dříve (1Pt 1,15). Díky odevzdání se Ježíši a prostřednictvím křtu (1Pt 3,21.22) jsou křesťané
očišťováni a odděleni pro Boha. To vše proto, aby mohli žít podle pravdy.
Tato změna v životě věřících má přirozené důsledky, které se projevují blízkým vztahem k ostatním
podobně smýšlejícím lidem. Tyto vztahy jsou tak blízké, že pro jejich popis Petr používá „rodinné“ pojmosloví. Křesťané mají být vedeni bratrskou a sesterskou láskou. Řecké slovo „filadelfia“ použité v 1Pt 1,22
vyjadřuje „bratrskou lásku“, tedy lásku, kterou navzájem prožívají členové rodiny.
V řečtině je několik slov, které překládáme jako „láska“. „Filia“ – přátelství, „erós“ – vášnivá láska mezi
mužem a ženou, „agapé“ – čistá láska, která usiluje o dobro druhého. Když Petr píše: „vytrvale se navzájem milujte“ (1Pt 1,22), používá termín „agapé“ – tedy mluví o lásce, které jde o dobro druhého. Právě
proto Petr zmiňuje, že má vzájemná láska vycházet „z upřímného srdce“ (1Pt 1,22). Upřímné srdce může
mít jen člověk, který prožil znovuzrození (1Pt 1,23) prostřednictvím neporušitelného, živého a věčného
Božího slova. Taková láska pochází od Boha. Nemůže ji projevit sobecké, na sebe zaměřené srdce. Právě
proto Petr tak zdůrazňuje očištění a „přijetí pravdy“ (1Pt 1,22). Pro Petra není pravda jen nějakou teorií,
pravdu je třeba především žít.

Aplikace
Dá se naučit „více milovat“? Jak? Co potřebuješ ve svém životě udělat, abys mohl projevovat takovou
lásku, která vychází z „upřímného srdce“?
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Pátek 7. dubna

Podněty k zamyšlení
Je pozoruhodné, jak bohatá a hluboká je první kapitola Prvního listu Petrova. Apoštol začíná svou epištolu
uvažování o Bohu a zmiňuje přitom Otce, Syna a Ducha svatého. Otec nám dal ve svém Synu Spasitele – Ježíše Krista. V něm jsme vyvoleni, abychom byli posvěceni a žili život v poslušnosti pravdy. Rozpoznáváme
Ježíšovu lásku. V něm se můžeme radovat „nevýslovnou radostí“, protože díky Ježíšově smrti a jeho vzkříšení máme nádherné zaslíbení: „Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás
v nebesích“ (1Pt 1,4). I uprostřed zkoušek se můžeme radovat ze spasení, které nám dává Kristus.
„Svými dopisy [Petr] dodával novou odvahu těm, kdo procházeli zkouškami a utrpením, posiloval
jejich víru a znovu povzbuzoval k dobrým skutkům ty, kterým hrozilo nebezpečí, že se kvůli nejrůznějším
pokušením odvrátí od Boha. Tyto dopisy v nás zanechávají dojem, že je napsal člověk, který v hojné míře
zakusil jak Kristovo utrpení, tak jeho útěchu.“ (AA 517; PNL 298.299) Duch svatý prostřednictvím proroků konal dílo, které mělo kromě jiného naznačit, v jakém čase bude Petr a jeho čtenáři žít. Křesťané by
měli – s vědomím, v jakém čase žijí – žít svatými životy, měli by být naplněni poslušností pravdy a jejich
společenství by měla charakterizovat láska, která vychází z „upřímného srdce“.

Otázky k rozhovoru
1. Sdílejte se společně s odpověďmi na otázku, která byla uvedena ve středeční části: Co je vaší motivací
pro to, že jste křesťany? V čem se vaše odpovědi podobají? V čem se odlišují?
2. V první kapitole svého prvního dopisu Petr dvakrát zmiňuje Ježíšovo vzkříšení (1Pt 1,3.21). Co je
na vzkříšení tak důležitého? Proč je vzkříšení jedním z klíčových témat naší víry?
3. Petr mluví o „nehynoucím dědictví“. Jak je možné rozumět tomuto obratu? Uvažujte o tom, co vše
v tomto světě hyne, co vše se rozpadá a spěje k zániku. Jak vám tento způsob uvažování pomáhá
odhalit podstatu nádherného dědictví, které pro nás Bůh připravil?
4. Jak může naše víra růst uprostřed zkoušek a problémů? Jaká rozhodnutí můžeme udělat, aby naše
víra mohla růst i v utrpení?

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze
toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství.
Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________
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