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JAZYK A SRDCE, SRDCE A JAZYK!
(JAKUB 3)
Jakubův 3:1 Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že
my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. 2 Všichni přece
mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a
dovede držet na uzdě celé své tělo. 3 Dáváme-li koňům do huby
udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. 4
Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými
větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. 5 Tak i
jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak
malý oheň může zapálit veliký les! 6 I jazyk je oheň. Je to svět zla
mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám
podpalován pekelným plamenem. 7 Všechny druhy zvířat i ptáků,
plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, 8
ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj,
plné smrtonosného jedu. 9 Jím chválíme Pána a Otce, jím však také
proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. 10 Z týchž úst
vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. 11
Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? 12 Což
může, bratří, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže
slaný pramen dávat sladkou vodu. 13 Kdo je mezi vámi moudrý a
rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti,
kterou dává moudrost. 14 Máte-li však v srdci hořkou závist a
svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. 15 To
přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná,
ďábelská. 16 Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a
kdejaká špatnost. 17 Moudrost shůry je především čistá, dále
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mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. 18 Ovoce
spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

I.

ÚVOD

Biblické odkazy:


1 K 9, 16; 1 Tm 1,15-16;

II. PÍSMO PŘÍSNÉ NEJEN K UČITELŮM! (V. 1-2)
A. Každý v tomto ohledu mnoho „chybuje“!
B. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý a ovládá celé své tělo!
Biblické odkazy:


Jk 1,2-4; 2, 12-13; Ž 5,10; 1,1; Ef 4,29; 1 Pt 2,22; Lk 6,49;

III. JAZYK, SVĚT ZLA MEZI NAŠIMI ÚDY! (V. 3-12)
A. Jazyk, jediné, co člověk nedokáže zkrotit.
B. Neustálý zápas proti hříšným sklonům těla!
Biblické odkazy:



J 1,14-16; 1 J 1,9-10; 2 Pt 1,3; 2 K 12,9; Sk 26,13-16;

IV. KDO JE MOUDRÝ MEZI NÁMI? (V. 13-18)
A. Dobrý způsob života, tichost a moudrost oproti závisti,
svárlivosti, zmatku a vší špatnosti.
Biblické odkazy:


Jk 3, 13-18;
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VZOREC, SMRT, MLOK, TURNAJ,
NAIVA, JALEK, VSYP, OBJEZD,
VOLNO, ŘEZY, ZÁKALY, PROJÍŽĎKA,
ÚJMA, PROHLÍŽET, ETOL, MLÉKO,
KROJE, DNEŠEK, KAMEJE, UFON,
IDEA,
POVYK,
BARD,
ÚKAZ,
MAJÁLES, KMÁN, ZMOL, VYLÉZT,
ŽĎÁR, DEKO, GROŠ, NEONY,
STATIVY, ARKÁDY, JEEP, MLAT,
ASTRA, CHOLE, MALŠE, ŽÁNR,
SÍDLIŠTĚ

Tajenka:
Židům 8:10 A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech,
praví Hospodin: Dám ……………………………………………………………. a napíšu jim je na srdce.
Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
(Matouš 24:35)

B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel Borovanský
(Ž 40), písně Petr Svoboda
V neděli 8.5. budeme mít, dá-li Bůh, od 8,45 hod. Základy víry (str. 25-27).
Narozeniny v tomto týdnu oslaví Marek Borovanský. Vyprošujme pro něj
Boží požehnání!
Čína: Křest záminkou k obtěžování
Několik měsíců absolvovalo šest věřících v církvi Trinity Harvest Gospel
Church v Šen-čenu kurzy vedoucí ke křtu. Dne 5. září 2021 se křesťané –
spolu s pastorem a dalšími členy sboru – vydali na pláž v Chuej-čou, aby
oslavili výročí sboru. Některé z věřících však vystopovala policie, která pláž
uzavřela dříve, než se mohli shromáždit. Aby se situace ze září neopakovala,
jeli věřící 16. dubna na dvě hodiny vzdálenou pláž v jiném městě, kde mohli
vykonat křest. Krátce poté někdo zveřejnil fotografie a videa z této události
na WeChatu. Během 30 minut pastor Mao obdržel telefonát do restaurace,
kde se členy církve obědval, s žádostí o ověření totožnosti. O několik minut
později do restaurace dorazila policie. Pod záminkou koronavirových
opatření kontrolovala totožnost křesťanů, a dokonce provedla skenování
obličeje. Pastora překvapilo, že policista již měl přístup k videozáznamům
křtu v jeho mobilu. Církev v Šen-čenu se v uplynulém roce se stala obětí
četných policejních razií a zatýkání. Když pastor Mao hovořil o nedávném
křtu, vyjádřil své překvapení nad tím, jak rychle úřady fotografie našly a
začaly jednat. "Bylo to skutečně působivé," poznamenal. "Bůh má však
stále vše pod kontrolou. Musíme mu jen důvěřovat a následovat ho."
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
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