BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
INFILTRACE BEZBOŽNOSTI (JU 4)
Vloudili se totiž lidé zapsaní k odsouzení
Juda píše dopis, v němž milované napomíná k zápasu o víru a v našem
dnešním textu vysvětluje, proč to musel udělat. Do církve se jako špióni
vloudili vlci v rouše beránčím, kteří svádějí – nejenom svým učením, ale
hlavně svým jednáním a svými postoji.
1Juda, Ježíše Krista otrok, bratr pak Jakubův, těm v Bohu Otci milovaným

a Ježíšem Kristem zachovaným povolaným: 2milosrdenství, pokoj a láska ať
se vám rozhojní.
3Milovaní, přestože jsem se vší horlivostí usiloval psát vám o společném
spasení, považoval jsem za nezbytné napsat vám povzbuzení k zápasu o
víru, jednou provždy odevzdanou svatým. 4Vloudili se totiž jacísi lidé

dávno předem zapsaní k tomu odsouzení, bezbožní, kteří převracejí
milost našeho Boha v nezřízenost a odmítají jediného vládce a našeho
Pána Ježíše Krista. (Překlad J. K.)
Otázky ke kázání:
1. Jak můžeme ochránit církev před lidmi, kteří se do ní chtějí vloudit?
2. Jak můžeme ochránit sebe před zaměňováním milosti za nezřízenost?
3. Co to znamená, že vyznáváme Krista jako Pána a Vládce?

ÚVOD
 Co je zdrojem zbožnosti v životě křesťana?

Biblické odkazy:
 2Pt 1,3; Mk 8,36

I.

INFILTRACE NEVÍRY A BEZBOŽNOSTI

 Co znamená, že se někteří „vloudili“?
A. Co se stalo?

B. Jací jsou to lidé?

C. Boží hněv na nich zůstává!

Biblické odkazy:
 2Pt 2,1-3; 2Tm 3,5-6; Ef 2,11-12; 5,9-11; Ž 51,6-7; 1,5; Žd 6,5; Jr 13,23; 2K 6,14-15;
1Te 5,21; 1J 2,6; Ex 33,19; Ř 1,18

II. ZÁMĚNA MILOSTI
 Jak se může projevovat nezřízenost v církvi?
A. Neznají milost našeho Boha

B. Znají jen svou nezřízenost

C. Jak je poznat v praxi?

Biblické odkazy:
 Mt 22,11-13; Žd 12,14; 12,6-8; 1K 2,14-15; 3,1; J 8,3-11; 14,23; Ř 6,1; Ju 10.23; 2K 5,16;
Př 6,23; 12,1; 2Tm 3,5; Tt 1,16; 2Pt 2,1-2

III. ZAPÍRÁNÍ KRISTA, JEDINÉHO VLÁDCE, ZNAMENÁ
ODMÍTÁNÍ EVANGELIA!

 Může křesťan odmítat Ježíše jako Pána?

Biblické odkazy:
 1Tm 2,5; Sk 4,12; J 14,9; ZJ 1,12-18

Osmisměrka
BLATNÍK, BRUTALITA, CLONITI,
DIABETES, DRYÁK, EŠALONY,
GEJŠA, CHININ, CHLEBNÍK, IGELIT,
INKA, KATI, KNAP, KOLEM, KOLO,
KONTAKT, KOTĚ, LEJTA, LETKY,
NEÓN, NÝTI, NÝTY, OHON,
OPUCHLINY, OŘECH, OSKA, PITO,
PLST, PYTLE, REKTUM, RUKÁVY,
SMÝKÁNÍ, STUDIUM, ŠATY, ŠIMI,
TANK, TAVY, TAŽEŇ, TCHÁN, TÝMY,
ÚNOR, ZAIŘAN
Tajenka Mt 7,15

_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ju 4).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení R. Došek,
památka K. Trnka, chvály M. Petrecká.
Po shromáždění bude vyučování biblického staršovství v kanceláři (od 1300).

Indie: Pastor několikrát zbit
Pastor Džaj Singh se 5. ledna sešel se členy svého domácího společenství ke
společné bohoslužbě v osadě Bičhpárí. Krátce poté budovu obklíčil dav čítající
přibližně 250 až 300 lidí. Vetřelci pastora odvlekli do místní školy, kde ho postupně
zmlátilo několik skupin násilníků, a následně ho převezli do hinduistického chrámu,
kde ho přinutili sedět před modlami. Než jeho útrapy skončily, měl oblečení zborcené
krví. Nakonec bratra Džaje trpícího bolestmi odvezli na policejní stanici, kde ho
opustili.
Policisté pastora převezli do nemocnice k ošetření a poté se s ním vrátili na stanici,
kde byl společně s majitelem budovy a dalšími účastníky shromáždění obviněn z
pokusů o uplácení lidí, aby se obrátili ke křesťanství. Pastor zůstal ve vazbě dva dny,
než byl propuštěn na kauci.
Podle poslední zprávy pastor Džaj nemůže chodit a kvůli bolestem nevydrží v
jedné poloze déle než pět minut. Nejmenovaná křesťanská organizace mu zajistila
lékařskou péči v nemocnici v Dillí.

V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí
učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat
Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu.
2. Petrův 2,1
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