Spravedlnost vyšší farizejů a zákoníků!
1 Petrův 3:10 `Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,
11 odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 12 Vždyť oči Páně hledí na
spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.´
Úvod:
odkazy: J 10, 9-10; J 15, 9-11; 1J 5, 19; Gn 2, 17; Jb 30, 23; 2 Pt 1, 4; 3, 10; ZJ 21, 5; J 5, 21; Žd 11, 1-2

1) Chceš-li milovat život a žít dobré dny, zdržuj se zlého ve všech podobách!
a) Povoláni ke svatosti, protože Pán Ježíš Kristus je svatý!
b) Povoláni ke svatosti, protože Kristus je Pán!
c) Milost a sláva Boží!
odkazy: Ž 34, 10-17; 34, 21; 1 Pt 3, 8-9; 2, 3; 2, 4; 2, 9; 2, 21-22; J 15, 5; J 13, 12-17; 1 Pt 2, 18-20; 4,
12-16;

2) Boží oči střeží kroky jen spravedlivých v Kristu, Bůh slyší modlitby jen svého lidu.
a)
b)
c)
d)

Nejsme to my!
Evangelium je moc Boží!
spravedlivým pouze v Kristu!
Nikdo a nic vás Bohu nevytrhne z rukou!

odkazy: Ř 1, 16-18; J 10, 10; J 5, 24; Ř 3, 21, 25; Ga 6, 11-15; J 3, 16-18; 1 Pt 4, 19;

3) Zuřivý obličej Páně, aneb soud v domě Božím začíná!
a) Boží hněv a přísná výchova, časný soud!
b) Boží hněv a budoucí, věčný soud!
odkazy: 2 K 2, 7-9; Ř 5, 20b-21; Jk 4, 5-6; Lv 26, 13-25; 26? 44; 1 Pt 4, 12-19; Sd 16; Mt 13, 24-30; 13,
18-23;
Pane Bože svatý, čím více pronikáme do tvého slova, tím více si uvědomujeme tu strašlivou propast,
která dělí nás, tvé padlé stvoření, od tebe Svatého Boha a Pána zástupů. Každé tvé slovo, každý
požadavek je ranou naší pýše a sobectví. Bože svatý dej ať je to ranou smrtelnou. Smiluj se nad námi a
dej, aby naši pýchu nahradila pravá bázeň před Tebou, pokorná poslušnost tobě a tvému slovu, která
bude živá v našich vztazích. Ne jen v našich myšlenkách, či slovech. Bez tebe, mimo Krista nic
nezmůžeme. Ale ty jsi nás vysvobodil z otroctví hříchu a padlému tělu. Slituj se, svatý Pane náš nad
našimi slabostmi, hříšnými sklony. Nauč nás pevně se chytit tvé dobrotivé milosti a žít jen pro ni, jen
z ní! Bože ty jsi naší jedinou nadějí a spásou. Bez Tebe bídně zhyneme ve svých vinách, zadušeni a
rozdrceni ve svém poničeném svědomí drtivým tlakem našich hříchů a vědomím tvé spalující svatosti.
Ty jsi Hospodin, Bůh strašlivý ve svém hněvu a nedostižný ve svém odpuštění a lásce. Ty jsi Pane oheň
a žár stravující, ukroť prosím žár své svatosti pro krev Tvého Syna Ježíše a shlédni na nás v našem
ponížení a zahanbení zrakem tvé dobrotivé lásky a milosti. Učiň to pro slávu Tvého jména a pro dílo
Ježíše Krista! Amen!

