1 Petrův 4:1 Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte
stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. 2 Proto i vy ve
zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. 3 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. 4 Když se již spolu s nimi
nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 5 Však
vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 6 Proto bylo evangelium
zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u
lidí odsouzeni. 7 Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě,
abyste byli pohotoví k modlitbám. 8 Především mějte vytrvalou lásku jedni k
druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. 9 Buďte jedni k druhým
pohostinní a nestěžujte si na to! 10 Každý ať slouží druhým tím darem milosti,
který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 11 Kdo
káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak
aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na
věky věků. Amen.
1) Co znamená být rozumný?
2) Čemu je podobná roztěkaná a zmítaná mysl?
Úvod.
Odkazy: J 6, 27-29; Př 24, 16; 1 J 1, 8-9;
1. Je dokonáno, konec všech věcí, tedy soud a zánik starého padlého světa je
blízko.
Odkazy: J 5, 21-27; 1 Pt 3, 19-20; 3, 22; Mk 16, 15;
2. Žijte proto rozumně a střízlivě!
a) rozumnost a život podle světa
b) rozumnost a střízlivost podle Písma
Odkazy: 2 Pt 1, 3-4; Př 24, 16; Fp 3, 13-21;

3. Žijme proto milovaní rozumně a střízlivě, abychom byli pohotoví
k modlitbám.
Odkazy: Ef 2, 1-5; 1 Pt 5, 6-11; 1 K 9, 23-27; Ef 4, 17-24; Ga 5, 17; Jk 5, 16; Jk 5,
15;
Pane, Bože svatý jen tobě patří sláva i naše vděčnost! Jen tvá je vláda na nebi i
na zemi. Jen Ty jsi schopen porazit temnotu a zlo. Pane svatý, z bázní a třesem
hledíme na tvou dobrotu, kterou plně nechápeme a která taví naši mysl
zákoníků a lidí spoléhajících se v marné pýše na sebe. Se strachem poznáváme
pravdu o nás, protože jsme bez naděje a bez Boha na světě, pokud s námi není
tvá milost a slitování. Vidíme, jak moc nenaplňujeme slova dnešního kázání i
každého jiného. Vidíme jak zoufale je naše mysl nerozumná a opilá pocity,
vášněmi a okolnostmi. Proto tě chválíme a velebíme, protože díky tvému
slitování a díky tvému Synu můžeme své životy stavět ne na sobě a na svém
hříšném selhání, ale na svaté pravdě evangelia a na tobě! Prosíme za nás, za
naše rodiny, za náš sbor i za tvůj lid v této zemi. Smiluj se nad námi Bože
spravedlivý, Bože nanejvýše milující. Budeš-li mít na zřeteli naše nepravosti, kdo
obstojí Bože náš, před tvou tváří? Ale u tebe je slitování a soucit. Nepřeješ si,
aby svévolník zhynul, ale aby se odvrátil od své zlé cesty. A v tom je naše naděje.
Neochvějná a potvrzená životem, skonem, i slavným zmrtvýchvstáním tvého
Syna, který sedí po tvé pravici a panuje nade vším, co jest. Amen!

