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JUDŮV

J

uda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův,
povolaným, posvěceným v Bohu Otci a zachovaným
pro Krista Ježíše:
2
Milosrdenství vám i pokoj a láska v hojnosti.

Bojujte o víru
3
Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás,
abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. 4Vloudili se totiž mezi nás jistí
lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost,
a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Boha
a Pána Ježíše Krista.

Odpadlíci od víry
5

I když to sami dobře víte, chci vám připomenout, že
Hospodin sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich,
kteří mu nevěřili, potom zahubil. 6Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech,
aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.
7
Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními
městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem
věčného ohně.
8
Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na
Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. 9Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale
řekl: „Ztrestej tě Hospodin!“ 10Tito se však vysmívají tomu,
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co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata,
je vede do záhuby. 11Běda jim! Vydali se Kainovou cestou,
pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře
jako Korach! 12Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se
s vámi bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami
o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větrem, podzimní
stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, 13divoké
mořské vlny chrlící svou vlastní hanebnost, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma.
14
V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch,
když řekl: „Hle, Pán s nesčíslnými tisíci svých svatých
přichází 15soudit všechny lidi a usvědčit mezi nimi všechny
bezbožné kvůli všem jejich bezbožným skutkům, které
bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti
bezbožní hříšníci proti němu vyslovili.“ 16To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači!

Budujte na víře
17
Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. 18Řekli vám, že v posledních
časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými
choutkami. 19To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha.
20
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své přesvaté
víře, modlete se v Duchu Svatém, 21uchovávejte se v Boží
lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. 22S těmi, kdo pochybují, mějte soucit, 23jiné zachraňujte jako z ohnivých
plamenů. I s nimi jednejte soucitně, zároveň však obezřetně – ať se vám oškliví i tělem poskvrněný šat!
24
Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést
vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – 25jedinému
moudrému Bohu, našemu Spasiteli – jemu buď sláva
a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen.

