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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. 

1 Petrův 3:13  Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? 14  Ale i kdybyste pro 

spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. `Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 

15  a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. 

 

1) úvod 

odkazy: Iz 55, 1; 1 Pt 2, 22; Žd 12, 10; Ko 1, 13-17; 1 Pt 2, 11-13; 2, 15; 2, 17-18; 1 Pt 3, 1; 3, 7-9; 

2) Kdo vám ublíží, hoří-li vaše srdce pro dobré? 

 

a) zasívaná vzpoura přináší smrt 

b) poslušnost jako ochrana, požehnání a život 

odkazy: Jb 4, 8; Př 22, 8; Ř 5, 12; Sk 2, 47; Ž 37, 25; 1 Pt 2, 13-14; J 10 32-33;  

3) i kdybyste trpěli, jste blažení, nebojte se!  

 

a) v tom je totiž milost 

b) nikdo a nic 

odkazy: 2 Tm 3, 12; 1 Pt 1, 6-7; 2, 19; 4, 12-14; 1 K 2, 9; Jk 1, 15; Nu 11, 23; Iz 50, 2; Ř 8, 38-39; Iz 8, 

11-13;  

4) Pán Ježíš budiž dokonalý ve vás! 

 

a) nežiji již já, žije ve mně Kristus 

b) kdo v něho věří, musí žít, tak jako žil On! 

odkazy: Fp 2, 12-15;J 4, 31-34; 1 J 2, 1-6;  Žd 12, 14; Iz 29, 13;  

Pane Bože svatý, mnohdy jsou naše dny jako bezedné jámy plné temnoty a beznaděje. Připadáme si 

vyprahlí, bez víry a bez dobrých skutků, bez východiska a beze světla na konci temného prostoru. 

Mnohokrát ani nevíme jak a za co se modlit. Děkujeme ti za velikou, pevnou a neotřesitelnou naději, 

která je v Tobě, v tvém slově a v tvém díle. Děkujeme ti za Pána Ježíše, našeho Obhájce a Přímluvce. 

Děkujeme ti za tvého Ducha svatého, který se přimlouvá dnem i nocí za nás. Pane, posvěť nás 

pravdou, tvoje slovo je pravda. Posvěť nás svým Duchem, On je Duchem pravdy. Pane Bože svatý, 

pokud kdokoli z nás klame sám sebe, vírou, která není od tebe, ale je jen vírou náboženského člověka, 

smiluj se prosím nad námi. Pokud tu kdokoli z nás není obřezán pravou obřízkou a není zrozen z Boha, 

ale jen z těla, smiluj se nad námi! Pokud tu někdo podléhá hříchu a nechá nepřítele plenit město 

uvnitř hradeb, smiluj se nad námi! Pokud tolerujeme hřích, nebo si v něm dokonce libujeme, smiluj se 

nad námi! Pokud jsme slabí, rezignovaní, unavení, smiluj se nad námi! Ve jménu Pána Ježíše Krista 

smiluj se nad námi, Svatý Otče. V  něm prosíme a v něm ti děkujeme amen! 

 


