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Ctení: Jk 1,19-27

Minule jsme mluvili o radosti ve všech tech zkouškách, pokušeních a problémech, 
které na nás pricházejí. Naše radost nepochází ze zkoušek samotných, ale z Boha, který nás 
vždy podrží. Nejde o nás samotné, jak se s tím vším dokážeme poprat a jak se tedy blýskneme 
pred Bohem, ale Jakub jasne ukazoval na to, že je to víra, která se nám osvedcuje a která nás 
vede k vetší duvere v Boží pomoc. 

Tato naprostá duvera vede k tomu, že se nebojíme jednat podle Božího slova, že 
dodržujeme Jeho prikázání, ne protože bychom museli, ale protože vidíme, že to má cenu. 
K tomu všemu nám Buh dává moudrost, když o ni prosíme, abychom tak opravdu umeli 
jednat podle Jeho vule. 

A když mluvíme o Slove, tak se nám snad ješte vybaví Ježíš Kristus, který je tím 
vteleným Slovem, skrze které jsme se znovuzrodili k novému životu. Jedine na Nej se 
mužeme skutecne spolehnout, protože On jediný nepomíjí. Všechny starosti a problémy, 
všechny materiální veci, na které tak casto spoléháme, to všechno pomíjí a netrvá vecne. Buh 
však je vecný, a proto se na nej mužeme spolehnout. 

Dnes budeme dále mluvit o zbožnosti, tedy jak vypadá takový život znovuzrozeného 
krest ana. Když jsme posledne skoncili pripomínkou, že   me se znovuzrodili Slovem pravdy, 
tak dnes pokracujeme otázkou: A co dál? Budeme ze zabývat tím, jak        život verícího 
po tom, co uverí, jak tedy odpovídá Bohu na to, že ho  pasil, nebo jinak, jak vypadá ta jeho 
bláznivá víra v praxi. 

Víra, která se nám osvedcila a která má tedy moc nás podržet v casech zkoušek, se 
proste musí nejakým zpusobem projevit. Tomu se ríká zbožnost. Dneska se podíváme na 
zoubek té naší zbožnosti, zda se jedná o pravou a cistou zbožnost ci zda je naše zbožnost 
naprosto shnilá a prohnilá. 

„

“ (Jk 1,19-21). 
Jakub nás zde nutí k zastavení. Bud te rychlí k naslouchání, ale pomalí k mluvení, 

pomalí k hnevu. Je jasné, že nám neríká, jak rychle nebo pomalu máme mluvit, i když je 
pravda, že clovek, který mluví pomalu, tak mu je alespon rozumet. Ale to Jakuba nezajímá. 
Zajímá ho neco, cemu se ríká .1

V té první cásti, o které jsme mluvili minulý týden, Jakub psal ohledne zkoušek a 
pokušení. V této souvislosti se mi vybavuje, jak si lidé casto stežují, jak je život nespravedlivý 
a jak jsou druzí lidé neohleduplní. Viní všechny a všechno kolem sebe za to, že se jim nevede 
dobre. Asi jste se už setkali s takovými lidmi, kterí hází vinu vždy na druhé. 

Jakub nás tady vyzývá k naslouchání, bud te rychlí k naslouchání. Vybízí nás vlastne 
k tomu, abychom konecne zavreli pusu a zacali naslouchat lidem okolo nás a situacím, které 
vstupují do našich životu. Prestante si stežovat, prestante obvinovat druhé, proste mlcte a 
poslouchejte. Bud te rychlí k naslouchání. Bud te rychlí k tomu, že se nenecháte vykolejit 
okolnostmi, ale naopak, že se jimi necháte poucit, že     budete naslouchat. Že se prestanete 
hádat s lidmi o to, že vám ublížili a prestanete je obvinovat. Že prestanete ríkat, jak je život 
nespravedlivý, protože tím vlastne zavíráte uši Pánu Bohu a nechcete se nechat poucit. 
                                                  
1 Casto se v živote zaobíráme jednotlivými malickostmi, které prich      do našich životu. Procházíme si 
zkouškami a soustredíme se pouze na ne.  je pro nás pripomínkou, že všechny tyto malickosti jsou 
pouze soucástí velké mozaiky. Jednotlivé kousky nedávají smysl, ale jako celek tvorí nádherný obraz. 

Shnilá zbožnost

Pamatujte si , moji  mi lovaní bratrí: každý clovek at  je rychlý k naslouchání, ale pomalý k 
mluvení, pomalý k hnevu; vždyt lidským hnevem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto 
odstrante veškerou špínu a premíru špatnosti  a v ticho ti  pri jmete zaseté slovo, které má moc 
spasit vaše duše
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V Žalmu 46,11 je pro nás podobná výzva: „ “ To 
„dost už“ v originále znamená „ztiš se, uklidni se, prestan bojovat“. Jednoduše tedy: Ztiš se, 
uklidni se, prestan bojovat, dost už a uznej, že jsem Buh. Pochop, že Buh zná všechny naše 
starosti a trápení, a hledej v nich Boha. Ztiš se a naslouchej mu. 

Jakub to totiž hned specifikuje. Být pomalý k mluvení znamená také být pomalý 
k hnevu, protože lidským hnevem spravedlnost Boží neprosadíme. Jinými slovy je nám 
receno, abychom se prestali vztekat, jak je tento svet nespravedlivý. „Ano, je nespravedlnost 
v živote; ale Boží spravedlnost neprosadíš tím, že se budeš vztekat. Rešení je, že se vrátíš ke 
korenum, že budeš hledat slovo, které te zrodilo a které te muže podržet; že podnikneš jakousi 
cestu k pocátkum, k tomu, co veríš.“2

Neznamená to, že proste nebudu delat nic, ale že se spolehnu na Boha, který má vše 
pevne ve svých rukou. Možná je práve toto chvíle, kdy   dlitba „

“ je práve nejvíc na míste a nejvíc uprímná. A možná i ve chvílích, kdy jsme 
v právu být naštvaní. Apoštol Pavel nám zde pripomíná: „

“ 
(R 12,19). A jinde píše: „

“ (Ef 4,26-27).
Vždycky, když me neco vytocí, tak si musím porád opakovat, že nesmím nic ríct. 

Když jsem naštvaný, tak vím, že kdybych neco rekl, tak to bude asi jenom špatne. Ne že by se 
mi to vždy darilo, ale snažím se radeji mlcet a vrátit se k tomu pozdeji. Snažím se nejprve 
mlcet a poslouchat, jestli mi tím Buh nechce neco ríct, setrídit si myšlenky a teprve potom se 
k tomu vyjádrit. 

A to je presne, co Jakub také píše. To, že se budeme vztekat a budeme na sebe štekat, 
tím se spravedlnost Boží neprosadí. Spíše se ztišme, zmlkneme a nechme mluvit Boha, at  už 
skrze situace, zkoušky a nebo skrze druhé lidi. Snažme se získat ten . Zkusme 
porozumet tomu, proc se nám veci dejí. Ne vždy dostane     poved . Job ji také nedostal, ale 
poznal neco nového o Bohu a jejich vztah se ješte prohloubil. 

Já pocházím z rozvrácené rodiny, kdy se táta o me nestaral, otcím mamku mlátil a 
mamka pozdeji byla nejakou dobu alkoholickou. Žil jsem potom u tety, která se o me starala. 
A když mi bylo nejhur, tak mi ješte umrela milovaná babicka. Co myslíte? Mám právo být 
naštvaný? Mám právo ríct, že život je nespravedlivý, když mnozí z vás jste toto nezažili?

Neverící lidé me casto nechápou, když ríkám, že jsem za svuj život rád a že jsem rád 
za všechny tyto zkušenosti. Ne proto, že by to byli príjemné zkušenosti, ale prosto, že me 
velmi posunuly, že jsem se musel naucit se o sebe postarat, že jsem zacal vnímat svet z jiné 
perspektivy. 

Osobne si myslím, že jsem mel právo k hnevu. Ale vložil jsem to spíše do Božích 
rukou, aby se stala Jeho vule. Mnohému me touto zkušen             Zároven me v tom všem 
chránil, takže ted  mužu být tam, kde jsem, takže mužu být tady s vámi a sdílet se s vámi o 
tyto veci. Ne protože bych byl silný, ale protože v mojí slabosti se ukazuje Boží síla.

A opet se mužeme vrátit k faktu, že naše víra nás muže podržet i v takovýchto 
chvílích, kdy se svet zdá být nespravedlivý. Nespoléhat na sebe a myslet si, že hnevem 
všechno vyreším. Nezapomínejme na to, že žijeme v padlém svete, kde problémem není Buh 
a veci kolem nás, ale my sami, naše vlastní hríšnost,     jsme si ukázali minule. Na to 
nezapomínejme, protože je to soucástí toho .

„
“ (Jk 1,21). Boží spravedlnost naším lidským hnevem 

neprosadíme, a tak máme odstranit všechnu špínu a premíru špatnosti, všechen ten nezdravý 

                                                  
2 Mrázek, J.:  (Jihlava: Mlýn, 2006), str. 34.

Dost už! Uznejte, že já jsem Buh.

bud vule tvá jako v nebi , 
tak i  na zemi

Nechtejte sami  odplácet, mi lovaní, 
ale nechte místo pro Boží soud, nebot je psáno: `Mne patrí pomsta, já odplatím, praví Pán´

`Hneváte-li  se, nehrešte.´ Nenechte nad svým hnevem zapadnout 
sluncea nedoprejte místa dáblu

velký obraz

velkého obrazu
A proto odstrante veškerou špínu a premíru špatnosti  a v tichosti pri jmete zaseté 

slovo, které má moc spasit vaše duše
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hnev, který nás akorát svazuje, a v tichosti, ve ztišení, v pokore, bez bojování prijmout zaseté 
slovo, které nás muže spasit, tedy vložit to všechno na Boha. 

Když se ješte zastavíme u té tichosti. Abychom dokázal  odložit ten náš hnev, tak 
musíme odložit nás samotné. Musíme se vymazat ze stred  vesmíru, kam se jako lidé casto 
pyšne stavíme, a postavit tam Krista, to zaseté Slovo. To je, kdy Ježíš ríká uceníkum: „

“ (Mt 16,24). 
Zaprít sám sebe. Nechat to na Bohu. To vyžaduje hodne  okory. Nekdo kdysi rekl, že 

krest anská víra je velmi složitá, protože vyžaduje práve zaprení sebe sama. A zaprít sebe 
sama je asi tou nejsložitejší vecí, kterou muže clovek v živote udelat. Ale vyplatí se to!

Ježíš to ješte komentuje: „

“ (Mt 16,25-26).
A to je také to, co ríká Jakub. Jestliže se ztišíš, prestaneš bojovat a pokoríš se tak, že 

prijmeš zaseté Slovo, tedy Krista, tak On má moc spasit a zachránit a uzdravit tvuj život a 
tvou duši.3

Když si to tedy shrneme, tak Jakub nám zde ríká, abychom naslouchali Bohu, co nám 
chce ríci všemi vecmi, které se dejí v našem živote, prestali se nad nimi vztekat, ale v pokore 
je dali Bohu, který nás muže zachránit a uzdravit. Zase se tedy vracíme k principu, který jsme 
slyšeli minulý týden, tedy že se máme plne spolehnout na Boha, oprít se o víru v Nej a videt, 
že se nám naše víra opet osvedcí, že Buh nás nenechá ve štychu.

„

“ (Jk 1,22-25).
Tady opet mužeme videt, proc si Jakub vysloužil prezdívku „Prísloví Nového 

Zákona“. Stejne jako starozákonní kniha Prísloví si hraje s ruznými obrazy a prirovnáními, 
tak podobne si hraje i Jakub. 

Když tedy Jakub rekl, že se máme vracet na zacátek k zasetému Slovu, tedy ke Kristu, 
tak ted  nám práve ríká, že bychom také meli podle Krista žít, tedy ho následovat. A zde se 
nám ukazují dve strany mince. Všichni si moc dobre uvedomujeme, že Kristus je náš Spasitel, 
náš Zachránce. To víme všichni dobre. Ale musíme si zároven uvedomovat, že Kristus je 
naším Pánem, Pánem našeho života, který zachránil. To je ta druhá strana mince. 

Proto Jakub nejprve napsal, že Kristus má moc zachránit naše životy, a ted  píše, že 
máme podle Krista jednat. Bible jasne ríká, že ono spasení znamená, že nás Kristus nás svojí 
obetí vykoupil z našich hríchu. Když nás ale vykoupil, tak to preci znamená, že patríme jemu, 
že máme nového Pána.

Kristus nás zachránil a vykoupil. To, že máme ted  také podle Krista žít, to není 
podmínka pro to, abychom byli spaseni, ale je to dusledek toho, že už jsme byli spaseni, že 
nás již vykoupil, že jsme se již znovuzrodili, že tedy už žijeme nový život vedený Duchem.

Pokud si ovšem žijeme život dále po svém, pak je neco špatne. Pak jsme stále 
zapomnetliví posluchaci, stále zapomínáme na to, že nás Kristus spasil a že je naším Pánem. 

                                                  
3 Slovo „spasit“ totiž muže také znamenat „zachránit“ nebo „uzdravit“ a slovo „duše“ muže také znamenat 
„život“. Recký výraz v sobe zahrnuje všechny tyto možnosti. Mrázek, J.: , str. 35. 
V tichosti, když nasloucháme Bohu, mužeme dojít spásy. S     není na základe Boží existence, tedy 
když pouze slyšíme Boží slovo, ale když podle Nej také jednáme (viz. Mt 7,24-27 – podobenství o dvou 
stavitelích). To se pojí s tím, co již bylo receno, tedy že osvedcená víra clovek  jej vede ke dokonalému skutku, 
který vychází z lásky k Bohu a k bližnímu, ne z povinnosti. 

Kdo 
chce jít za mnou, zapri  sám sebe, vezmi  svuj kríž a následuj mne

Nebot kdo by chtel zachránit svuj život, ten o nej pri jde; kdo 
však ztratí svuj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospech bude mít clovek, získá-li  celý svet, 
ale svuj život ztratí? A zac získá clovek svuj život zpet?

Podle slova však také jednejte, nebudte jen posluchaci  - to byste klamali  sami  sebe! Vždyt 
kdo slovo jen slyší a nejedná podle neho, ten se podobá muži , který v zrcadle pozoruje svuj 
vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do 
dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomne  ivý posluchac, nýbrž také jedná, 
ten bude blahoslavený pro své skutky

Bláznovství víry podle Jakuba
znalosti 
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Když jsme uverili, tak jsme se podívali do toho zrcadla, kde jsme videli náš hrích a potrebu 
Krista, ale pak jsme odešli a zapomneli na to vše, na to, jak vypadáme.

Vždyt  když cteme Boží Slovo a vidíme Krista, tak také  idíme, že se nám to vubec 
nepodobá. To je to zrcadlo, které nám ukazuje na náš hrích. Pokud si ale nebudeme ten obraz, 
který v tom zrcadle vidíme, pamatovat, pak také budeme jednat špatne, budeme se hnevat na 
lidi a na svet za jejich hrích a prehlížet ten náš. Budeme soudit trísku v oku ostatních a 
neuvidíme trám v tom našem oku. 

Proto je také duležité císt si Bibli, Boží Slovo, protože jsme neustále konfrontováni 
s naším hríšným obrazem, takže máme na ocích neustále potrebu Boží milosti. A to vše nás 
vede dále k modlitbám za odpuštení, milost a pomoc. 

Podle Jakuba existují tri kategorie lidí. Zaprvé ti, kterí mluví o Bohu a Jeho 
spravedlnosti natolik, že vlastne ani neslyší, co jim Buh doopravdy ríká. Druhá skupina lidí se 
také nedá oslovit, stejne jako ta první, ale spíše proto, že to, co slyší, okamžite pouštejí 
z hlavy, a tak v nich to slovo nezustává. Rádi si Boží slovo poslechnou, ale zpusobem „jedním 
uchem tam a druhým ven.“ 

Nakonec je zde ale skupina lidí, která nejenže Boží slovo slyší, ale také podle nej 
jedná. Jde o lidi, kterí v Bibli poznali své hríšné já, poznali se v zrcadle, a to je ovlivnilo 
natolik, že se rozhodli zmenit svuj život.4

Musíme se tedy zahledet do toho dokonalého zákona svobody5, tedy svobody od 
hríchu. Do toho zákona, který nám Duch vpisuje na naše srdce. Já bych se chtel jenom možná 
krátce ješte zastavit u toho výrazu svoboda, protože je casto špatne chápán. Lidé, když se 
rekne svoboda, tak si dnes predstaví, že si mužou delat cokoli. To ale není svoboda ani 
v moderním pojetí. Ríká se, že žijeme ve svobodné Evrope, ale preci svoboda neznamená, že 
si mužeme delat, co chceme. Známá definice svobody preci ríká, že svoboda jednotlivce 
koncí tam, kde zacíná svoboda jiného, takže si preci nemužu delat úplne cokoli. Stejne tak 
apoštol Pavel píše: „

“ (1K 6,12). 
V biblickém pohledu je tedy svoboda vnímána jako svoboda od hríchu, což je práve 

svoboda od egocentrismu, kdy se zameruji pouze na sebe. Já, já, jenom já. Ale je to svoboda 
také k necemu, je to svoboda k lásce, k lásce Bohu a k lásce k bližnímu, což jsou dve nejvetší 
prikázání. Svobodu tedy máme paradoxne ke službe Bohu   službe druhým lidem. A tato 
láska se také prakticky projevuje v našich skutcích, v tom, co deláme. To, co deláme, deláme 
pro druhé, ne pro sebe. 

Když si tedy opet udeláme malou rekapitulaci, tak nám bylo receno, že máme prijmout 
Krista, zaseté slovo, ale také podle Krista jednat. V tom se ukáže, jak na tom ta naše víra je, 
protože presne k tomu nás naše víra volá: K následování. A v tomto následování nejde preci o 

                                                  
4 Mrázek, J.: , str. 37. Zde bych chtel zmínit rozdíl mezi slyšením   nasloucháním. 

 je pouhým fyziologický jevem, tedy kdy vnímáme, že ne    vydává zvukové vlny. Tento fakt ovšem 
nemusí znamenat, že skutecne tomu, co ríká.  je tedy stav, kdy nejen , co druhý 
ríká, ale také na to nejakým zpusobem reaguji. Naslouchání se projevuje tak, že druhému venuji cas, pozornost, 
úctu (respekt), prátelství a duveru. Zatímco tedy mohu pri  ignorovat, co mi druhý ríká, tak 
me nenechává v klidu. Krivohlavý, J.:  (Kostelní Vydrí: Karmelitánské nakladatelství, 
2010, 2. prepracované vydání), str. 17-24. 
5 Zákon Mojžíšuv je treba nejen znát, ale také dodržovat. Ospravedlnení je pouze pro ty, kterí zákon dodržují (R 
2,13). Pavel nám ale ukazuje, že toho nikdo z lidí není schopen, protože nikdo nedovede dokonale naplnit celý 
Mojžíšuv zákon. Mluví ale také o zákone Ducha, který osvobozuje a dává život (R 8,2). Tento zákon svobody 
Jakub dále zminuje v další kapitole v souvislosti s milosrdenstvím. Milosrdenství je, podle Jakuba, oc tu       to 
je zákon svobody. Mrázek, J.: , str. 37-39. Ten, kdo došel u Boha milosrdenství, by 
mel být schopen a ochoten prokázat milosrdenství dál.    nám muže pripomenout i Ježíšovo podobenství o 
nemilosrdném služebníku (Mt 18,23-35). Sv. Augustin o zákone svobody prohlásil: „Zákon s     y je založen 
na lásce, ne na strachu.“ Augustin, , v: Bray, G.: 

 (Downers Grove: IPV, 2000), str. 19.  

`Všechno je mi  dovoleno´ - ano, ale ne všechno prospívá. `Všechno je mi 
dovoleno  ́- ano, ale nicím se nedám zotrocit

Bláznovství víry podle Jakuba
Slyšení

nasloucháme Naslouchání slyším

slyšení naslouchání
Povídej – Naslouchám
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nás, ale o Krista, o Boha a o druhé lidi. Ne protože b   om museli, ale protože nás k tomu 
vede Kristova láska. Jeho láska nás vede k lásce. Proto apoštol Jan napsal: „

“ (1J 4,19).

„

“ (Jk 1,26-27).
Jakub se zde vrací k tomu úvodnímu verši o naslouchání a mluvení. Na otázku jazyka 

ješte narazíme pozdeji ve 3. kapitole, a tak opet strucne: Podle jazyka se totiž pozná, co v nás 
skutecne je. Ježíš sám rekl: „ “ (Mt 12,34). To, jak mluvíme, 
ukazuje na to, co máme v srdci. Jestli tam tedy máme lidský hnev, nenávist a nebo Boží lásku.

To, jak clovek mluví o Pánu Bohu, o lidech, o svete, to vše ukazuje na to, co je 
v cloveku a jaká je ta jeho zbožnost, tedy jak že to odpovídá na Boží spasení. Pokud si 
neustále na neco stežuje, nadává a vyjadruje svuj hnev, svou nenávist, pak je jasné, že se 
jedná o toho zapomnetlivého posluchace, který se nezahledel do toho dokonalého zákona 
svobody, ješte porádne nepochopil, co pro nej Buh udelal ve svém Synu, Ježíši Kristu, a žije 
tak stále ve svém hríchu.

Navíc, pokud clovek jenom mluví, ale skutek utek, pak    na tom také videt, jak na 
tom ten clovek je. Pokud se jenom vychloubá a má plná  sta velikých vecí, ale jeho život 
tomu neodpovídá, pak je taky neco v neporádku. 

Pravá a cistá zbožnost, jak píše Jakub, je praktická a projevuje se na našich skutcích. 
Jakub zde uvádí klasický starozákonní evergreen, tedy      ovat na vdovy a sirotky v jejich 
soužení. Jednoduše receno, být s lidmi, když si procházejí utrpením a zkouškami. Najednou to 
presouvá do jiné roviny. Na zacátku kapitoly nás vybízel, abychom se radovali ze zkoušek, 
ale ted  ríká, abychom byli s temi, kterí si procházejí zkouškami.

Být s nimi. To je to nejduležitejší. Pamatovat na ne, modlit se za ne a být s temi, kdo 
to potrebují. To je pravá zbožnost. Nemyslet na sebe,     na druhé, na ty potrebné. Nemyslet 
na sebe a nehnevat se na všechny naše težkosti, ale být s lidmi, kterí procházejí težkostmi. Jak 
vybízí i apoštol Pavel: „ “ (R 12,15).

Neutíkejme ale tak rychle od vdov a sirotku. Ve Starém Zákone, jak jsme si rekli, byly 
tyto dve skupiny ve stredu pozornost sociální péce Izraele. Proc? Protože se jednalo o lidi, 
kterí se o sebe nebyli schopni postarat sami, museli se spolehnout na pomoc druhých. 

V dnešní dobe domovy duchodcu pretékají starými lidmi, protože tu pro ne není 
nikdo, kdo by se o ne postaral. Ano, nekdy je potreba   borná péce, kdy by to rodina sama 
nezvládala, ale castokrát se lidé ocitnou v domove duchodcu jen proto, že se na ne jejich 
rodiny, jejich deti vykašlaly. 

Rodice vždy hráli duležitou roli ve výchove detí a v jejich zaopatrování. Starý Zákon 
jasne ukládá detem, aby se postaraly o své rodice. Když tomu tak nebylo, tak to bylo 
považováno za nectení rodicu a hanba padla na ty lidi. Když však nikoho z rodiny nemeli, tak 
bylo povinností spolecenství, aby se o ne postaralo, tedy v dnešní dobe spolecenství verících 
krest anu, církve. 

Stejne tomu je také se sirotky. Ti se o sebe také nemohou sami postarat. Nekterí 
nemají rodice, jiní jsou sirotky, protože je rodice nechali v detském domove. Sám si 
uvedomuji, jaká to byla Boží milost, že se me ujala moje neverící teta a že jsem nemusel jít do 
detského domova. Navíc jsem mel tu príležitost pracovat s nekterými detmi v detském 
domove ve Frýdlantu v Cechách. Videl jsem na vlastní oci, jak byly ty deti št astné, když za 
nimi nekdo prišel, aby pro ne pripravil nejakou hru a  yl s nimi. Jejich touha po lásce a po 
rodine jim vyzarovala z ocí a byla témer hmatatelná, když se po príjezdu na me navesilo 
nekolik malých detí predškolního veku. Toužily po lásce, která se jim nikdy nedostala. 
Toužily po rodine, kterou nikdy nemely. Toužily po tom, co my máme v Bohu.

My mi lujeme, 
protože Buh napred mi loval nás

Domnívá-li  se kdo, že je zbožný, a pritom nedrží na uzde svuj   zyk, klame tím sám sebe a 
jeho zbožnost je marná. Pravá a cistá zbožnost pred Bohem a Otcem znamená pama ovat na 
vdovy a si rotky v jejich soužení a chránit se pred poskvrnou sveta

Cím srdce pretéká, to ústa mluví

Radujte se s radujícími , placte s placícími



Pete – Svitavy Bláznovství víry podle Jakuba
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Možná k nekomu z vás Pán Buh mluví, abyste temto detem nabídli lásku a        a 
tak jim priblížili Boha. Možná vás Pán volá, abyste nejaké díte adoptovali nebo si je vzali do 
pestounské péce. Znám kazatele v Americe, který vedle svých nekolika detí vychoval další 23 
detí, které si vzali se ženou do pestounské péce. Sám      že ješte pro nás s Lindou není cas, 
ale Buh to nejprve položil na srdce Lindy, a pak i me, abychom jednou ukázali nejakému 
sirotku tuto lásku. A co vy? Nevede vás Pán k takovému projevu lásky? 

Ano, zbožnost se ukazuje na tom, jak mluvíme, jestli v hnevu a nebo s láskou, ale 
predevším na tom, jak jednáme, jak se chováme, jak se      slovo stává telem, jak se stává 
viditelným skutkem, kdy jsme tu pro potrebné, predevší  pro vdovy a sirotky. To je ta pravá 
a cistá zbožnost pred Bohem a naším Otcem! 

Ale když jsme u té cistoty, tak to také znamená chránit se pred poskvrnou sveta. 
Apoštol Jan to vyjadruje pekne ve svém evangeliu v 17. kapitole: „

“ (J 17,15-18). My nejsme z tohoto sveta, protože patríme již do Božího království. 
Zároven jsme ovšem v tomto svete, žijeme v nem, v diaspore, jsme do nej posláni jako Boží 
velvyslanci, abychom prinášeli svetu zprávu o Jeho království. 

Chránit se tedy pred poskvrnou sveta neznamená, že se oddelíme od sveta a nebudeme 
se stýkat s našimi neverícími práteli a že se zavreme za zdi modlitebny do druhého príchodu 
Krista. To by nás moc nepochválil, když nás poslal do       a my jsme zbabele utekli. 
Znamená to ovšem, že budu žít jinak než žije tento svet. Že budu žít s lidmi v tomto svete, ale 
nebudu jednat jako oni. Ne že budu úplný mimon, ale budu proste jiný. Protože jestli 
nebudeme jiní, proc by svet mel toužit po Bohu, když jim k tomu nedáme žádnou záminku.

Žít jinak znamená žít v lásce. Ne pro sebe, ale pro druhé. Ne pro sebe, ale pro Boha. A 
znamená to také, že nebudu krást, zabíjet, lhát a cizoložit. Že budu ctít otce a matku a budu je 
milovat, i když jsem si s nimi prošel težkými casy. Že budu verný svojí žene, ne  du chodit 
za jinýma a nebudu se dívat na porno. Že nebudu podvádet v práci nebo ve škole, ale budu žít 
tak, abych se nemusel bát, že budu pristižen, protože to je život ve svetle. 

Jestli deláte neco, co nechcete, aby videli další, tak nežijete ve svetle. Žijete ve 
strachu, že vás nekdo odhalí. . A to není život ve svetle, ale v temnote. Deláte ty veci skryte. 
Proto, cokoli byste nedelali tak, kdyby o tom druzí vedeli, tak to nedelejte. Žijte ve svetle a ne 
v temnote. Chrante se pred poskvrnou sveta. 

Žít život s Bohem znamená žít život ve svetle, tedy v pravde, žít život pro Boha, tedy 
také pro druhé, pro ty, kterí nás potrebují, kterí potrebují naši lásku a pomoc. To je tedy pravá 
a cistá zbožnost pred Bohem.

Mužu si císt Boží slovo, Bibli, od rána až do vecera,      nazpamet  znát všechny 
významné biblické pasáže, mužu umet odpoved  na jakoukoli otázku, mužu ucit druhé, ale 
pokud tu nejsem pro druhé, tak ve skutecnosti Boží slovo neznám vubec. Jsem jenom 
zapomnetlivý posluchac, který vlastní shnilou zbožností prehlušuje skutecné slovo Boží.

Pravá zbožnost se projevuje tím, že tu jsme pro ty, kterí nás potrebují nejvíce. Predne 
mám na mysli vdovy a sirotky, kterí se o sebe sami postarat nedokáží, ale také myslím na 
všechny ostatní potrebné, kterí se o sebe sice dokáží          materiálne, ale už treba ne 
psychicky a duchovne. 

Pamatujme, že to všechno deláme pro našeho Pána, který stojí pri nás. Apoštol Pavel 
povzbuzuje: „ “ (Ko 3,23).  
A Ježíš sám rekl v podobenství o posledním soudu: „

“ (Mt 25,40). 

Neprosím, abys je vzal ze 
sveta, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze sveta, jako ani  já nejsem ze sveta. Posvet je 
pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi  mne poslal do sveta, tak i  já jsem je poslal do 
sveta

Cokoli  deláte, delejte uprímne, jako by to nebylo lidem, ale Pánu
Amen, pravím vám, cokoliv jste ucini li 

jednomu z techto mých nepatrných bratrí, mne jste ucini li
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