Pětinásobné ujištění spravedlnosti!
1 Petrův 3:17 Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé
činy. 18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 19 Tehdy také přišel vyhlásit zvěst
duchům ve vězení, 20 kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží shovívavost
vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí. 21 To
je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž
o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista, 22 jenž
jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.
Úvod
Odkazy: Lk 19,10; 1 Pt 2, 22-25; 1 Tm 1, 15-16;
1)
a)
b)
c)

Ujištění první. Život za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé
Kristova zástupná oběť
Spravedlnost Krista vede k životu i skrze smrt padlého těla
Skrze svou spravedlnost nás přivedl k Bohu

Odkazy: 1 K 15, 1-4; 1 Tm 1, 8-11; 1 J 4, 12-15;
2) Ujištění druhé. Byl usmrcen v těle (skrze tělo) ale obživen D(d)uchem
Odkazy: Ř 1, 3; 1 Pt 3, 10; 12-14; 17-18; Sk 2, 24;
3)
a)
•
•

Ujištění třetí. Zvěstování duchům ve vězení
Duch Kristův zvěstoval lidem, kteří neuposlechli ve dnech Noe.
Preexistující Kristus, v době Noe.
Živý duch spravedlivého člověka Krista zvěstuje své vítězství a soud nad silami zla lidem,
zemřelým do doby ukřižování Krista.

b) Duch Krista zvěstoval své vítězství a soud duchovním bytostem, andělům, kteří padli a
opustili své vznešené postavení, v době Noe.
Odkazy: 2 Pt 2, 5; Ř 8, 3; 1 Pt 3, 14; Gn 6; 2 Pt 2, 4; Ko 2, 14-15; Ju 1, 6; 1 Pt 3, 22; 1 Tm 4, 7; 1 Pt 1,
17-19; ZJ 1, 17-18;
4) Ujištění čtvrté. Předobraz křtu, který zachraňuje!
Odkazy: Gn 6, 6-7; 2 Pt 1, 4; 1 Pt 2; Ef 1, 13-14;

5) Ujištění páté. Oslavený a vyvýšený Kristus!
Odkazy: Ř 1, 1-4;
Otče svatý, Bože náš dobrý! Žasneme nad mocí a nádherou evangelia tvého Syna Ježíše Krista. Není
pod nebem jiného jména, ve kterém by byla moc spasení i moc svrchované vlády a soudu nad těmi, co
se této vládě vytrvale vzpírají! Nikdy nebude naše vděčnost za podíl na těchto mocných
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skutečnostech, vděčnost za záchranu nás, padlých hříšníku, které sis povolal krví vlastního Syna, dost
velká, aby byla hodna tebe. Mnohdy ani Pane, nevíme, jak a za co se modlit a děkovat. Ani stát jako
celník a být se v prsa, volat k nebi „Bože smiluj se nad námi!“ nejsme schopni sami ze sebe. I k tomu
nám musíš dát svou milost. Pane, prosíme o ni. Zachovej nás ke spasení! Jako jednotlivce, jako rodiny,
i jako sbor a místní tělo Kristovo! Jsi naše jediná naděje! Amen!
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