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. 7 Stejně i muži: když žijete se svými ženami,
mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi
dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.
a) kolikrát je Bůh svatý?
b) Křesťané mají být pro svět, jako dvě věci, jaké?
c) Co dělá sůl?
1) úvod
odkazy: 1 J 5, 19; Ex 29, 17; Iz 30, 27; 1 K1, 31; 1 Pt 4, 16; Ř 13, 1; 1 Pt 3, 8-11;
2)
a)
b)
c)

ozdobený svatý je čistý svatý
jak ho oblékáme a staráme se o něj?
jak konkrétně se tedy zdobí Boží lid?
Svět v církvi? Ano!

odkazy: Ž 1, 1-3; 1 Pt 3, 8-11; Žd 12, 1-4; Ga 5, 19-21; Iz 16, 6; Iz 16, 12-14; Ž 119, 1-6; Lk 10, 27; 1 J 5,
2-3;
3) pravé doufání
odkazy: 1 Pt 2, 21-23; 1 Pt 1, 21;

4) komu jsme vykazatelní? Podřizovat se Bohem stanovenému řádu, znamená podřizovat se
Bohu a jeho slovu!
odkazy: 1 Pt 2, 11; 1 Pt 4, 12-14;
Svatý Otče v nebesích, ani nevíme, jak ti máme vzdát skutečnou chválu a jak moc ti musíme být
vděční za tvého Svatého Syna. Že jsi nám Ho daroval a skrze Jeho drahou službu až k smrti jsi nám
nejen odpustil naše viny a hříchy, ale učinil jsi z nás své děti. Drahý a svatý Kriste, jak celá naše síla,
moudrost a schopnosti nestačí na to, abychom ti dostatečně mohli poděkovat a pochopit úplně
skutečnost a podstatu kříže, tvé spasitelné oběti za nás. My zasluhujeme po pravdě věčné zatracení.
Ty jsi nám však daroval podíl na tvé věčnosti. Nejen, že jsi nás vytrhl z rukou strašlivého ďábla a
hříchu, ale dal jsi nám schopnost jim vzdorovat skrze milosrdenství a lásku tvou. Tvá láska a milost
jsou větší než moc Satanova a než hloubka naší hříšnosti. Velebíme tě, Pane Ježíši a děkujeme ti za
tebe samého i tvou službu nám hříšníkům. A skrze tebe velebíme a vyvyšujeme Otce v nebesích.
Prosíme tě o tvou drahou a převzácnou milost ať s námi zůstává. Amen!

1 Petrův 1:21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše
víra i naděje upíná k Bohu.

