Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25)
K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad,
abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘.
Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou
toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom
zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili
jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. (1Pt 2,21-25)

Kontext a úvod (1Pt 2,11-25)
a) Kde se setkáváme s Boží láskou?
b) Co je jádrem křesťanské zvěsti?
c) S čím musí počítat křesťan, pokud následuje Krista?
Odkazy: J 3, 16-18; Žd 12, 1-4;

1. Povoláni k následování Krista trpícího! (v. 21)
a) Dokonalý příklad, aneb sluha není nad svého Pána
b) Evangelium kříže, ne prosperity!
Odkazy: Mt 17, 17; Ab 1, 13; 2 K 5, 21; Mk 15, 34; Ž 2, 1-2; J 15, 20a; 1 Pt 2, 21; Lk 19, 10;
2 Tm 3, 12;

2. Nespílal, nehrozil, ale věřil! (v. 22-23)
a) Ježíš Kristus, dokonalý druhý Adam
b) Pramen dokonalé víry
odkazy: 1 Pt 2, 1-3;

3. Kristus netrpěl jen jako příklad, ale i jako náš zástupce! (v. 24-25)
a) Víra Krista nám přinesla vítězství a život
b) Smrtící infekce centra pro navigaci uzdravena
odkazy: Ř 8, 32; Ř 8, 1-3; Ef 4, 13; 1 Pt 3, 10-11; Ř 8, 4; Ef 2, 6;

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby
skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (J 3,16-18)

