
Jakub 1,19-21 a 26-27
19  Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, 
ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;
20  vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
21  A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte 
zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
26  Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame 
tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
27  Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na 
vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Iz 28,23: „Naslouchejte a slyšte můj hlas, pozorně sledujte a slyšte mou řeč.“



Bůh komunikující
Židům 1,1-2: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 2 
 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem 
všeho a skrze něhož stvořil i věky. 3  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese 
všecko svým mocným slovem.“

J 1,1-3.11.14: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 2 To bylo 
na počátku u Boha. 3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 4 V 
něm byl život a život byl světlo lidí. 
11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou 
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

Iz 1,18:  „Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako 
šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“



Změna perspektivy porozumění
Genesis 3,1-6
1  Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, 
Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"
2  Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3  Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho 
nedotkněte, abyste nezemřeli.«"
4  Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.
5  Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát 
dobré i zlé."
6  Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující 
vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též 
jedl.

Jr 17,9:  „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“
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Jk 3,17:  Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná 
ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a 
bez přetvářky.



Marek 4,23 

 “Kdo má uši k slyšení, slyš!“

Jan 6,60 “Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: 
"To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?„

Jan 6,67- 68 „Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?„ Šimon 
Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty 

máš slova věčného života.“
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