TĚM JE TŘEBA ZAVŘÍT ÚSTA! - Tt 1,10-12
Deset znaků falešného křesťana
Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi: jsou to
hlavně ti, kteří lpí na obřízce. Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí
tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní
prorok, řekl: „Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.“

Shrnutí: Boží slovo je zrcadlem, kterým můžeme nahlédnout do svého
vlastního srdce. Pavel učil Tita rozlišovat, kdo je a kdo není skutečným
křesťanem.

OPAKOVÁNÍ & KONTEXT
Starší musí sytit Boží lid, aby Boží lid rostl v poznání Pána a v Jeho
lásce a zároveň musí chránit stádo – tím, že bude jasně označovat falešné
učení a usvědčovat odpůrce.

1. MÍSTO PŮSOBENÍ FALEŠNÝCH KŘESŤANŮ
A. Jsou z nás – nejsou to lidé mimo církev, ale z církve.
B. Pozor, abychom nebyli z nich!

Biblické odkazy:
 Sk 20,29-30; Ju 3-4;Tt 1,16; Mt 7,13-14

; Ž 139,23-24; 1J 2,28;

2. DESET ZNAKŮ FALEŠNÝCH KŘESŤANŮ
1.

Nepodřizují se – jsou to buřiči.

2.

Žvaní – vedou prázdné řeči.

3.

Svádějí lidi – jsou to podvodníci.

4.

Chlubí se vnějšími věcmi (lpí na obřízce).

5.

Rozvracejí rodiny.

6.

Učí, co se nepatří.

7.

Učí pro hanebný zisk…

8.

Jsou to lháři.

9.

Jsou jako zlá zvířata.

10. Charakterizuje je duchovní lenost.

Biblické odkazy:
 J 10,27; 1J 4,5-6; Jk 4,17; Žd 13,17; Jk 3,2; Ef 4,29; 1Tm 1,3-4.6; Mk 9,42; Ga
6,12-13; Dt 6,6-7; Fp 1,21; Ga 6,6; 1Pt 5,2; 2Tm 3,13;

3. ŘEŠENÍ PROBLÉMU FALEŠNÝCH KŘESŤANŮ
A. Zdravé učení.
B. Kázeň – zacpat ústa.

Biblické odkazy:
 2Tm 2,23-26;

…odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a
vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který
vede naši víru od počátku až do cíle.
Židům 12,1-2
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