DESATERO IX. ČÁST
-

Deváté přikázání
V čem žijeme?
Proměna jazyka
Co s tím?
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1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ
6 Nebudeš vraždit!
7 Nebudeš cizoložit!
8 Nebudeš krást!
9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! (nelži o svém bližním)
10 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku
ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Ex. Hebrejské slovo šaker (podvodné, zrádné, klamavé, falešné)
Deut. Hebrejské slovo šáv (marné, neužitečné, prázdné)
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2) V ČEM ŽIJEME?
9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! (nelži o svém bližním)
Žijeme ve společnosti, která žije lží
-

Sportovci podvádí (zakázané látky)
Soudy vyhrávají ti, co více a sofistikovaněji lžou (někteří právníci přímo nabádají ke lži)
Reklama je plná lží
Lež pronesená na nás může mít vliv do našeho života, může ovlivnit náš život

Satan je otcem lži - Jan 8:44 ….. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když
mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.
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3) FALEŠNÍ SVĚDKOVÉ
1 Královská 21:1 Po těchto událostech se stalo toto: Nábot Jizreelský měl vinici v
Jizreelu vedle paláce samařského krále Achaba. 2 Achab řekl Nábotovi: Dej mi svou
vinici a stane se mojí zelinářskou zahradou, protože je hned vedle mého domu. Dám ti Jezábel radí Achabovi,
místo ní vinici lepší nežli tato, anebo pokud by se ti to líbilo, dám ti její cenu ve stříbře. James Tissot (1836-1902)
3 Nábot Achabovi odpověděl: Ať je to ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych ti dal
dědictví svých otců. 4 Nato šel Achab domů roztrpčený a nazlobený kvůli tomu, že mu
Nábot Jizreelský řekl: Nedám ti dědictví svých otců. Ulehl na postel, odvrátil tvář a
nechtěl jíst pokrm. ….. 9 Do dopisů napsala: Vyhlaste půst a Nábota nechte usednout
do čela lidu. 10 Nechte proti němu usednout dva muže ničemníky, aby proti němu
svědčili: Zlořečil jsi Bohu i králi. Vyveďte ho a ukamenujte ho, ať zemře. 11 Nato muži
jeho města, starší a šlechtici, kteří bydleli v jeho městě, učinili, jak jim Jezábel vzkázala,
jak bylo napsáno v dopisech, které jim poslala. 12 Vyhlásili půst a posadili Nábota do
čela lidu. 13 Přišli dva muži ničemníci a posadili se naproti němu. Ničemníci svědčili
před lidem proti Nábotovi slovy: Nábot zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyvedli ven za
město, ukamenovali ho a zemřel.
Všechno mělo vypadat legálně, aby to budilo zdání pravdy.

3) FALEŠNÍ SVĚDKOVÉ
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Skutky apoštolské 5:1 Nějaký muž, jménem Ananiáš, prodal se
svou ženou Safirou pozemek 2 a s vědomím své ženy dal z výtěžku
něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů.
3 Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal
Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku za to pole?
4 Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když jsi je prodal,
což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč ses ve svém srdci
Smrt Safiry, Nicolas Poussin cca 1652
rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ 5 Když Ananiáš
slyšel tato slova, padl a zemřel; a na všechny, kteří to slyšeli, padl
veliký strach. 6 Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili.
7 Uplynuly asi tři hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se
stalo. 8 Petr k ní promluvil: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik
peněz?“ Ona řekla: „Ano, za tolik.“ 9 Petr jí řekl: „Proč jste se
smluvili, abyste pokoušeli Pánova Ducha? Hle, kroky těch, kteří
pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi; vynesou i tebe.“ 10 A
hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli
ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11 A velký strach padl
na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli.
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3) FALEŠNÍ SVĚDKOVÉ
Matouš 26:59 Velekněží, starší a celá velerada hledali
proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k
smrti, 60 ale nenašli, ačkoli předstoupilo mnoho
křivých svědků. Nakonec předstoupili dva křiví
svědkové 61 a řekli: „Tento člověk říkal: Mohu zbořit
Boží svatyni a ve třech dnech ji vybudovat.“ 62 Tu
velekněz povstal a řekl mu: „Nic neodpovídáš? Co tito
lidé svědčí proti tobě?“ 63 Ježíš však mlčel. Velekněz
mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám
řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!“ 64 Ježíš mu říká: „Tys to
řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte Syna
člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího na
nebeských oblacích.“ 65 Tu velekněz roztrhl svá roucha
a řekl: „Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle,
teď jste slyšeli rouhání. 66 Co si o tom myslíte?“ Oni
odpověděli: „Je hoden smrti.“
Ranní soud (Ježíš před veleradou), James
Tissot (1836-1902)
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4) PRAVDIVÍ V LÁSCE
Efezským 4:15 nýbrž abychom byli pravdiví v
lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je
hlavou, v Krista.
Efezským 4:25 Proto odložte lež a ‚mluvte
pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy
téhož těla.
Filipským 4:8 Konečně, bratři, přemýšlejte o
všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé,
spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst,
jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála.
Jan Křtitel – říkal pravdu

Jan Křtitel, James Tissot (1836-1902)
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5) PROMĚNA JAZYKA
Jakubův 1:26 Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě
svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná.
Náš vztah k Bohu se dá měřit podle toho co mluvíme.
Přísloví 15:4 Uzdravený jazyk je stromem života, ale lest na něm je zkázou
ducha. Náš jazyk potřebuje uzdravení, abychom mohli prožívat požehnaný
život.
Přísloví 21:23 Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením.
Můžeme prožívat soužení tím, že jsme nehlídali svůj jazyk.
1 Petrův 3:10 Neboť ‚kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje
jazyk od zlého a rty od lstivých slov.
Uzdravený jazyk je jako strom života
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5) PROMĚNA JAZYKA
Přísloví 18:21 V moci jazyka je smrt i život, kdo ho miluje, nají
se jeho ovoce.
Buď život nebo smrt – obojí je v moci jazyka. Užíváme-li jazyk
správně, bude stromem života. Užíváme-li však jazyk
nesprávně, výsledkem bude smrt. Každý z nás jí ovoce svého
jazyka. Je-li ovoce sladké, budeme jíst sladké ovoce. Je-li ovoce
hořké, budeme jíst hořké ovoce.

Uzdravený jazyk je jako strom života
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5) PROMĚNA JAZYKA
Jakubův 3:1 Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni
přísněji.2 Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je
dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo. 3 Dáváme-li koňům do
huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím celé jejich tělo. 4 Hle i lodi,
ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny
maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. 5 Tak i jazyk je malý
úd, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň, a jak velký les
zapálí! 6 I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten,
který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je
zapalován Gehennou. 7 Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských
živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským, 8 ale jazyk neumí
zkrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. 9 Jím
dobrořečíme Pánu a Otci, a jím také zlořečíme lidem, učiněným podle
Boží podoby. 10 Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak
to nemá být! 11 Cožpak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i
hořkou? 12 Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Tak ani
slaný pramen nevydá sladkou vodu.

Dáváme koňům udidlo, aby nás
poslouchali
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5) PROMĚNA JAZYKA
-

-

Pokud jsme schopni kontrolovat svůj jazyk, pak máš pod kontrolou
to, kam tvůj život směřuje
Jazyk má vliv na směr našeho života (kormidlo řídí celou loď, uzda
řídí celého koně)
To co řídí naše ústa, určuje směr našeho života
Jazyk je jako kormidlo nebo udidlo
Jazyk také způsobuje požár
Jazyk je jako smrtonosný jed

Něco malého může způsobit něco velmi velkého

Dáváme koňům udidlo, aby nás
poslouchali

6) DOBRÉ OVOCE
Matouš 12:33 „Vypěstujte krásný strom, a jeho ovoce bude
krásné, nebo vypěstujte špatný strom, a jeho ovoce bude
špatné. Vždyť strom se pozná podle ovoce. 34 Plemeno zmijí,
jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z
přebytku srdce. 35 Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší
dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. 36 Pravím vám,
že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají
počet v den soudu. 37 Neboť podle svých slov budeš
ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“
Lež = špatný strom
Pravda = krásný strom
Je-li to, co vychází z našich úst zkažené, je zkažený i stav našeho
srdce
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Dobré ovoce

7) NÁŠ JAZYK
Někdy se Boha ptáme – jací jsme, jaký je náš duchovní stav?
Bože, jsem dobrý křesťan?
Bůh nám na to odpovídá - Matouš 12:37 Neboť podle svých
slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“
Podle našich slov se pozná stav srdce, skutečný duchovní stav
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Dobré ovoce

8) KDYŽ SI NEDÁME POZOR
Mluvíme až příliš - Přísloví 10:19 Při množství slov se člověk
nevyhne přestoupení, kdo však ovládá své rty, je rozumný.
Mluvíme plané nebo prázdné řeči - Matouš 12:36 Pravím vám,
že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají
počet v den soudu.
Pomluvy - Leviticus 19:16 Nechoď pomlouvat mezi svým lidem.
Nestav se na krev svého bližního. Já jsem Hospodin.
(přehnaná, nepravdivá slova, která mají za cíl ublížit tomu
druhému)
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Dobré ovoce

9) LHANÍ
-

Potřebujeme být opatrní, abychom použili správná výstižná
slova

Přísloví 6:16 Šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je pro něj
ohavností: 17 Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají
nevinnou krev, 18 srdce, které kuje zlé plány, nohy, které rychle
běží za zlem, 19 falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž
zasévá sváry mezi bratry.
3 ze 7 se týkají našeho jazyka
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10) KDYŽ NEJSME PEČLIVÍ
2 Samuelova 6:1 David znovu shromáždil všechny vybrané muže z Izraele,
celkem třicet tisíc. 2 David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z Baalímu v
Judsku, aby odtamtud přinesli Boží truhlu, která se nazývá jménem, jménem
Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. 3 Naložili Boží truhlu na nový vůz a
vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achjó,
synové Abínádabovi. 4 Vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci, Uza šel u
Boží truhly. Achjó šel před truhlou. …..
6 Když přišli k Nákonovu humnu, sáhl Uza na Boží truhlu a podržel ji, protože voli
opustili cestu. 7 Hospodinův hněv vzplál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu
zabil. Zemřel tam u Boží truhly. 8 David se rozzlobil kvůli tomu, že se Hospodin
prudce obořil na Uzu. To místo se nazývá dodnes Peres-uza.
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Přesun truhly, James Tissot (1836-1902)
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11) MOHU LHÁT ?
Kdy je lež nezbytná?
Jen tehdy, když by řečení pravdy bylo daleko větším zlem
Př. Ex.1. porodní báby lhaly faraonovi – Bůh jim dal moudrost,
jinak by byl Izrael zničen

2.Sam.17.15 Chůšaj lživě radil Abšalomovi
Rachab – Jericho

Porodní báby před faraonem, James Tissot (1836-1902)
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11) MOHU LHÁT ?
Žalmy 141:3 Hospodine, postav stráž k mým ústům, ostrahu
ke dveřím mých rtů.

Porodní báby před faraonem, James Tissot (1836-1902)

