1 Pt 3, 14 Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás
neděsí ani nezviklá 15 a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni
dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, 16 ale čiňte to s tichostí
a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří
hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. 17 Je přece lépe, abyste trpěli za
dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.
Otázky pro děti:
1) Co znamená být připraven dát odpověď?
2) Proč je lepší raději trpět pro dobré jednání, než pro hřích?
1) úvod:
Odkazy: Ef 2, 1; 2, 5; Žd 4, 14-15; 1 K 4, 6;
2) pohotoví k odpovědi evangelia
Odkazy: Ga 2, 20; J 15, 18 – 19; 1 Pt 5, 9; 1 Pt 2, 1-9; Ž 1, 1-3; 1 j 2, 4;
3) pokora místo hněvu a odplaty (nejsilnější svědectví)!
Odkazy: Mt 10, 16-20; Ž 119; 2 Pt 1, 1-5; Jk 1, 21;
4) pokora pro dobré svědomí v Kristu
Odkazy: 1 Pt 2, 12; Fp 4, 1-7;
5)

Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko?!

Odkazy: 1 Pt 3, 10-12; Mt 13, 44-50; Sk 17, 30; 2 K 13, 5; Jr 23, 23; Fp 2, 13
Pane Bože svatý, jen ty jsi hoden vší slávy a vší chvály od celého stvoření. Celé stvoření a každý tvor
v nebi, na zemi, v moři i pod zemí by měl žít každý okamžik a každou svou částí jen a jen pro Tebe a
tvou slávu. Člověk padl Bože svatý a není schopen naplnit svůj život, svůj úděl, ke kterému byl stvořen.
Být tvým obrazem a správcem všeho viditelného stvoření k tvé radosti a pro tvou slávu. Je to však
ještě horší milostivý Pane, člověk nechce naplnit svůj úděl, tvou vůli. Je tvým nepřítelem a nenávidí
vše, co je tvé a z tebe. Vyměnil život za zkázu a zhoubu! Smiluj se nad námi, Pane, zachraň nás,
zachovej nás pro svůj den v tvé milosti, abychom nebyli zahanbeni při tvém návratu. Dej ať jsme
poslušní tobě v radosti i smutku, v životě i ve smrti, v čase blaženosti i v čase utrpení. My zoufale
potřebujeme Tebe a tvou spasitelnou milost v našich životech, bez Tebe a dokonce ani s Tebou my
nezmůžeme nic. Ale Ty zmůžeš všechno v našich životech. Amen

Židům 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní
duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

