Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření!
1 Petrův 3:1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu,
můžete je beze slov získat svým jednáním, 2 když uvidí váš čistý život v bázni Boží. 3 Pro vás se
nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy - 4 nýbrž to, co je skryto v
srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. 5 Tak se kdysi zdobily
svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, 6 tak jako Sára poslouchala Abrahama
a `nazvala jej pánem´. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit.
1) úvod
Odkazy. Dt 6, 4; Mt 28, 19; Gn 12, 2; Žd 1, 1-2; Sk 17, 24-31; J 21, 17; Mt 16, 24; Mt 11, 29;
2) vnější okázalost, „sláva“ těla
a) pýcha těla, marnost, která pomíjí
b) pošetilé modlářství, pyšná oslava sama sebe
Odkazy: 1 Pt 2, 11-12; Lk 12, 34; Lk 12, 27; 1 S 16, 7; Ga 6, 7;
3) poklad skrytý v srdci, tichý a pokojný duch, ten je naší ozdobou a líbí se Bohu!
a)
b)
c)
d)

Bůh se dívá k srdci
Bůh dává nové srdce!
co dává Bůh, nepomíjí
bohatství života, přetrvávající na věčnost

Odkazy: Gn 6, 5; Mk 10, 18; Ř 3, 9-12; Mt 19, 25-26; 1 Tm 2, 5; Iz 53, 11; Ř 8, 27-30; Žd 6, 17-20; Fp 1,
6; Ř 8, 38-39;
Milovaný Otče, děkujeme ti za tvou laskavou dobrotu a spasitelnou milost, kterou si nám dal ve svém
nejmilejším Synu. Děkujeme ti za Něj, za kříž, který podstoupil a na němž nás vykoupil. Děkujeme ti za
tvé slovo, za Písmo, které je dobré k vyučování, k usvědčování, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti.
Velebíme tě za tvou štědrost i za tvou hůl, jež nás potěšuje a přináší nám moudrost. Nám se mnohdy
zdá tvá výchova krušná, ale potřebujeme ji. Potřebujeme tvé Otcovské kárání a napomínání, i tresty
které nás narovnávají a zachovávají na stezce tvého Syna Ježíše Krista. Pane, znáš nás. A víš, jak
mnoho potřebujeme tvou milost, nadevše ji potřebujeme, je pro nás vším. Ty jsi pro nás vším!
Nemáme jinou naději než v tobě, než v díle tvého Syna. Bože, obměkčuj naše tvrdá srdce, aby v nich
vládl pokojný a tichý duch, který je tobě milý a vede v našich životech ke tvé slávě. Bez milosti tvé
bídně zahyneme! Amen!

