
Židům 12:1  Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který 
se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 2  s pohledem upřeným na 
Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil 
kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 3  Myslete na to, co všecko on musel 
snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. 4  Ještě jste v zápase s hříchem 
nemuseli prolít svou krev. 

Výheň zkoušky, prostředek růstu do dospělosti v Kristu! 

1 Petrův 4:12  Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás 

přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, 13  ale radujte se, když máte 

podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 14 

 Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá 

Duch slávy, Duch Boží. 

Úvod: 

Odkazy: 1 J 5, 19; Mk 6, 30-34; 1, 22; 1, 38; 

Nebuďte zmateni výhní zkoušek, jsou Božím nástrojem 

a) Zkouška a utrpení jako tavící pec, jako cesta do slávy Kristovi! 

b) Zkoušky součást života křesťana 

Odkazy: 1 Pt 2, 18-21; 3, 17-18; 4, 1; Lk 24, 25-27; 2 Tm 3, 12; Gn 28 – 32 kap.; Gn 32, 10-13;  

Podíl na utrpení Krista, důvod k radosti 

a) Radost pramení ze srdce, které je plné Krista, a proto je poslušné. 

 

b) Radost časná vede k radosti ještě větší a věčné! 

Odkazy: Jk 1, 1-4; Sk 5, 40-42; 5, 22-33; J 15, 5-11; 14, 26; 15, 26; 

Budou proti vám mluvit všechno zlé, kvůli mně, nebojte se, jste blahoslavení! 

a) Poníženi svévolníky! 

b) Pozvednuti Bohem! 

Odkazy: Ef 2, 2; J 8, 44; 1 Pt 1, 4-7; Mt 5, 11-12; Za 13, 7; Mt 26, 52; 1 Pt 5, 6-10 

 


