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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.
Otázky pro děti:
Kdo skoncoval s hříchem?
Čemu nemáme být oddáni po zbytek života?
Co dělají pohané, když se křesťané odvrátí od proudu hříchu?
Úvod
Odkazy: Gn 6, 5; 1 Pt 1, 3; 2 Tm 3, 15-16;
1)

Ježíš Kristus, zdroj a vzor lidství, dobrého jednání a vítězství nad hříchem

a) Jen Kristus a nikdo jiný!
b) Jen Kristus v nás a my pouze v něm!
Odkazy: Ř 5, 16-18; J 19, 28-30; Žd 12, 1-3; Ř 7, 21-24;
2) Padlé tělo, zdroj zlých lidských vášní, směřujících proti vůli Boží
Odkazy: Mt 12, 7-9; Jk 1, 14; Mk 7, 21-23; 1 Pt 1, 14-15; 2, 1; 2, 11-12; 2 Pt 1, 10-13;
3) Lejno podle apoštola Pavla
Odkazy: Ř 14, 7; 1 K 6, 19; Ř 6, 8-13; Fp 3, 3-8;
4) Nedivte se, že po vás jdou!
Odkazy: 1 Pt 3, 15-18;
Svatý pane Ježíši, ty jsi zvítězil, ty jsi skoncoval s hříchem. Ty jsi to učinil skrze utrpení, které my ani
plně nepochopíme a neuchopíme v našich myslích. Nejsme schopni naplno obsáhnout, co to znamená,
když svatý Bůh, Boží Syn se stal člověkem, ve své blahosklonnosti jsi vzal na sebe tělo ponížení a stal
jsi se člověkem, jako jsme my. Už vůbec nejsme schopni v plnosti poznat tvé ponížení, které jsi
dobrovolně podstoupil, když si se vydal do rukou hříšníků a nesl naše hříchy, jako by byly tvé, na kříž
na místo největší nespravedlnosti a místo temného prokletí! Tam jsi za ně zaplatil místo nás. Pane,
smiluj se nad námi, střež nás před námi samými, protože ten největší nepřítel, to největší zlo v našich
životech, je náš vlastní hřích! Amen!

1 Petrův 1:13 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k
milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

