
Nebezpečí, které hrozí sborům  
 
 Zj. 2,3,  Mat.24.10-13   2.Petra 2,   
(lživí učitelé, vlažnost, zanedbávaní poslání)  
 

Scházíme se jako pracovníci, lidé kteří slouží Pánu 
v jednotlivých sborech. Oč nám jde jako sloužícím? Jde nám o růst 
naších sborů, celé církvi. To co je zdravé roste. Aby naše sbory byly 
zdravé musíme se vystříhat některých nebezpečí. Je dobré mluvit o 
tom co nás ohrožuje  v růstu. 

 
Nebezpečí která hrozí sborům ( Zj. J. 2 - 3) 
 
 
 
 
Sbor v Efézu – Zj. J.2,4 nemáš takovou lásku jako na počátku   

Láska základ. Křesťanství je o vztahu a základem vztahu je láska. To 
je taky největší přikázání, které zahrnuje ostatní přikázání. 

Láska je dar, ale musí se o ní pečovat, starat, jinak oheň lásky 
uhasíná. V Efézu měli skutky, úsilí, ale ne lásku. Jde pracovat ve 
sboru bez lásky k Pánu Ježíši. Nebezpečí, které nám hrozí – láska 
k Pánu Ježíši vyprchává a skončí to jenom na službě. Věci děláme ze 
setrvačnosti.  Motivem naší služby musí být láska k Pánu Ježíši. 

 
 
 
 
Sbor v Pergama   - Zj .J. 2:14  Jen to mám proti tobě, že u sebe 

máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny 

Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva,  tak i ty máš 

některé, kteří zastávají učení Nikolaitů. 

 

 

Sbor v Thiatir  - Zj. J. 2:20  Ale to mám proti tobě, že trpíš 

ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí 

moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. 

 
V těchto sborech se šířilo falešné učení, (učení Balama, 

Nikolaitů, prorokyni Jezabel),  které rozkládalo křesťanské sbory. 
V podstatě šlo o svádění k modloslužbě a smilstvu. I v prvních 
sborech se našla skupina lidí, kteří sváděli křesťany k bezbožnosti, 
nebrali dost vážně skoncování s pohanstvím. Je rozdíl mezo syny 
dne a noci.  

Jerem 5.30-31 často falešné učení je lákavé.  
 
 

Sbor v Sardech -  Zj. J. 3:2  Probuď se a posilni to, co ještě 

zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům 

mnoho chybí před Bohem;  rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal 

a slyšel, zachovávej je a čiň pokání 

Na počátku jsi měl život, teď živoříš. Duch Svatý nás probouzí 
do duch. života a vede k životu v Kristu Ježíši. Řím.8.kap. 

Gal.  -   Duchem jste začali a tělem končíte. 
 

 

 

 

Sbor v Laodikeji   - Zj. J. 3:15  "Vím o tvých skutcích; nejsi 

studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 

Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v 

ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A 

nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 



3 města poblíž sebe: Kolos,mělo vodu z horských pramenů, 
studenou občerstvující,  Hierapolis, voda teplá, lečívá z vřídel, 
Laodikea, město bez vody. Voda tažena akvaduktem buď z Kolos, 
nebo Hierapolis. Voda pokaždé došla vlažná, k ničemu. 

Ve sborech musí být voda studená, občerstvující a také teplá, 
léčivá. Vlažnost je k ničemu, nebezpečí vlažnosti. 

 
 
 
 

Cesty k růstu sboru. 
 

Ve Skutcích čteme vícekrát o tom, že se sbory rozrůstaly, 
slovo Páně se šířilo, počet učedníku rostl, apod. Pokažde něco tomu 
předcházelo. Podívejme se na příčiny růstů prvotní církve. 

 
Sk. 2.41 Letnice  -  vylití D.S. 

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho 

dne na tři tisíce lidí. 

D.S. je Duchem života, On způsobuje duchovní život, bez něj 
není možný růst církve, sborů.  Jedna z příčin proč naše sbory 
stagnují je náš vztah k DS.  

V ep.Jana (1.33) čteme o Duchu sestupujícím a zůstávajícím. 
Potřebujeme v naších sborech přítomnost Ducha nejen občas 
přicházejícího, ale 

 toho který by zůstával. 
 

 
 
 
 
 

Sk. 2.47  Pilíře prvotní církve 
Jak žili prvotní křesťane? Poslouchali učení apoštolů, byli 

spolu, lámali chléb, modlili se, toto tvořilo základ církve na tom 
stavěli.  

Žili v bázni Boží, byli pospolu a všechny věci měli společné     
(prodávali svůj majetek a rozdělovali jak bylo třeba), každého dne 
byli v chrámu, dělili se o jídlo. To vše dělali s radostí a s upřímným 
srdcem.  Ostatním lidem byli milí. 

Pán Bůh takový způsob života žehná. Bůh žehná církvi, 
sborům, které jdou Boží cestou, dle Božích pravidel.  

A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával 

ke spáse. 

  
 
 
 

Sk. 5.14  Ananiáš a Safira 
A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. 

P.B. jedná s hříchem ve sboru. Hřích nás zastaví v cestě růstů, 
na cestě požehnání. V čem byl problém? A. a S. si hráli na něco co 
neudělali. Byli pokrytci, chtěli obelhat P.B.  

Když pokrytectví bylo odhaleno, pak do sboru přišlo 
požehnání. 

 

 

 

Sk. 6.7   Volba diakonů 
Rozdělení úloh. Jedni  se věnuji modlitbě a kázání slova a 

druzí pomáhají u stolů. Když bratří určili řád ve sboru, kdo co bude 
dělat, určili si odpovědnosti, tak Pán začál přidávat lidí do sboru. 

Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. 

Také mnoho kněží přijalo víru. 



 
Sk. 9.31  Aktivita Saula 

Když Saul uvěřil ihned začal kázat. Nejdřív v Damašku, musel 
to město kvůli bezpečnosti opustit. Pak se přel s židy v Jeruzalémě. 
Byl jako mladý křesťan velmi aktivní. Židé ho chtěli zabit. Bratří ho 
poslali pryč do Tarsu. 

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, 

vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, 

protože ji Duch svatý posiloval. 

Někdy naše lidské úsilí , aktivita  se může stát překážkou pro 
to aby Pán působil mezi námi. Když se odstraní lidské úsilí, D.S. 
může mít větší prostor. 

 
 
 

Sk.12.24  Smrt Heroda 
Herod  pronásledoval církev, Jakoba dal zabít, Petra vsadil do 

žaláře. Zřejmě by v tom pokračoval. Pan Bůh poslal anděla, který ho 
zastavil, protože církev se začala modlit. To by mělo být i naší 
modlitbou abychom byli uchránění od zlých lidí. 

Ale slovo Páně se šířit nepřestalo. 
 

 
 

Sk. 19.24  Synové Skévy, spálení okultních knih. 
A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. 

 
 
 
 
 
 

 
Proč dnes v naších sborech nezakoušíme to co bylo na 

počátku? Něco máme, ale není to tak mocné jako kdysi. 
 
Malachiáš 3:6  "Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste 

nepřestali být syny Jákobovými. 

Pán je stále stejný, On se nemění, ale chyba je na naší straně, 
stále jsme syny Jakoba, toho lstivého, vychytralého. P.B. ve své 
službě používá lidí čisté,  

 
 

2 Timoteovi 2:20  Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a 

stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, 

druhé na odpadky. 

21  Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem 

vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke 

každému dobrému dílu. 

 

Tzn. ne každý, ale ten kdo se očistí bude použitelný pro Boží 
dílo v naších sborech. 

 
 
 
Zaslíbení na závěr. P.B. má ještě plán s církví. Jsme 

v očekávání velkých věci v naších sborech. 
 
Ageus 2:9  Sláva tohoto nového domu bude větší nežli 

prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet 

pokoj, je výrok Hospodina zástupů." 


