Nedejte se přimět k neposlušnosti, nebojte se!
1 Petrův 3:5 Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, tak
jako Sára poslouchala Abrahama a `nazvala jej pánem´. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a
nedáte se ničím zastrašit.
1) úvod
odkazy: 2 K 6, 1-2; Ř 7, 21-24; Gn 2, 1; 1 Pt 4, 3-4;
2) nazvala jej pánem
tak jako Sára poslouchala Abrahama a `nazvala jej pánem
a) Sára vzorem nejen zbožné ženy a vnitřní krásy před Bohem
b) Koho nazvala Sára pánem? Kdo byl a je skutečným Pánem Sáry?
odkazy: Př 31; Gn 18, 9-15; Ž 111, 10;
3) dvě větve lidského rodu, aneb jednáte-li dobře
a) jednáte-li dobře (synové a dcery Boží)
b) nejednáte-li dobře (synové a dcery ďábla)
c) jak lze jednat dobře?
odkazy: Gn 3, 15; 4, 1; 4, 6-7; 1 Pt 2, 6-8; 1Tm 1, 8-10; 1, 5; Ga 2, 20; Jk 1, 5-6;
4) nebojte se! Nedejte se přimět k neposlušnosti! Zůstaňte potomky Sáry a Abrahama!
Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit.
a) Satan si používá strach!
b) nebojte se pronásledování, ani újmy! Vždyť Bůh kraluje!
c) Nebojte se samotného hříchu a smrti! Bojte se hřešit proti Bohu, bojte se soudu! Vždyť Bůh,
který kraluje, se nad tebou smiloval a zamiloval si tě!
odkazy: Žd 2, 14-15; ZJ 1, 18; J 12, 24; ZJ 12, 11; 2 Pt 2, 9; ZJ 3, 10; Ef 2, 1-5; 1 J 1, 8-9; 1 Pt 4, 12, 2 Tm
3, 15; J 8, 31-32; Jk 4, 6-10; 1 Pt 5,6-10;
Milovaný Bože a Pane Ježíši Kriste, utíkáme se k tobě, neboť ty jsi naše jediná naděje. Znáš každého
jednoho z nás a dobře víš, jak moc ti jeden, jako druhý vzdorujeme ve své pýše. Ty víš o každém
našem selhání, o každé slabosti a hříšném sklonu. Ty víš o našem hříchu dříve, než ho učiníme!
Voláme k tobě, Pane náš. Smiluj se nad námi! Smiluj se nad ubohými a bez tebe ztracenými hříšníky.
My nemáme jinou naději, jinou spásu a jiné bezpečí, než tebe samotného. Tebe, tvou krev, tvůj kříž.
Voláme k tobě a utíkáme se k tobě. Dej ať kapitulujeme úplně před tebou, uvězni nás ve svých
loktech, ve své lásce, ve své pravdě! Ty jsi ta pravda! Jen tak budeme skutečně svobodni! Amen!

