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Čím srdce přetéká, to ústa mluví
Člověk po narození má duši jako nepopsaný list. Nejsou v ní žádné informace a nemá žádné
zkušenosti. Má jen špatný základ - je postižen generačním hříchem. Nikdo se nenarodí dobrý,
ale jen jako padlá duchovní bytost žijící v těle. Od okamžiku příchodu na svět přicházejí do
nitra malého člověka první slova, která ovlivňují jeho duševní i duchovní vývoj.
Učedníci se ptali Pána Ježíše, kdo bude největší v Božím království.
Matouš 18:1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v
království nebeském?"
2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do
království nebeského.
4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
6 Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe,
aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.
7 Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho
přijdou.
Pán tímto slovem řekl, že kdo chce vejít do Božího království musí činit pokání ze svých
hříchů a ve svém životě musí dál žít bezelstně, čistě jako dítě. Dítě si neuvědomuje hřích a
vědomě nehřeší. Dítě neví, co je pokrytectví. Co si myslí, to řekne.
Někdy jejich upřímnost nás zahanbuje. Pán neměl na mysli abychom byli jako děti v
nevědomosti a neznalosti, ale v upřímnosti, víře a bezelstnosti. Dítě nepřemýšlí jako dospělý a
neohodnotí věci podle hodnoty peněz. Dřevěná hračka mu poslouží stejně dobře jako nejdražší
elektronická. Protože jsou bezelstné a upřímné, jsou náchylné k tomu, aby je mohl někdo
oklamat a podvést. A tady Pán velmi varuje ty, kdo chtějí bezelstné a upřímné děti, ale i
dospělé lidi podvést a svést do hříchu.
Základem pro dobrý duševní a duchovní stav dětí je zdravá křesťanská rodina, kde se mluví
dobře, bez hrubých urážlivých slov, kde nejsou hádky mezi rodiči. Rodiny bez Boha a bez
proměny a obrácení nejsou zdravé, protože si během svého života nastřádali do svého srdce
spoustu duchovního smetí. Lidé mluví to, co si do svého srdce během života pustili.
Ježíš napomenul pokrytecké farizee a nazval je zlými lidmi a přirovnal je ke zmijím s jedem ve
svých ústech.
Matouš 12:34 Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to
ústa mluví.
Lukáš 6:45 Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává
zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Pán Ježíš nás chce vidět obrácené, znovuzrozené s očištěným srdcem i svědomím. Nemůžeme
donekonečna vynášet ze svých srdcí jed, zlou řeč, kritiku na druhé. Pokud se během nějaké
doby z toho neobrátíme, pak nás Pán bude za naše negativní a hloupé řeči soudit.
Kritika, pomluva, posuzování druhých jsou nejčastější hříchy jazyka.
V Božím slově je zdůrazněno, že nemůžeš poukazovat na třísku - nedostatky u svého bratra a
přitom nevidě nedostatky ve svém vlastním životě.
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Matouš 7:1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh
naměří vám.
3 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4 Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, trám ve tvém
vlastním oku!
5 Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout
třísku z oka svého bratra.
Je to velký problém mezi křesťany, že rychle nakloní ucho ke kritice a nedostatkům někoho
druhého. Pomluva sklouzne do břicha jako med, ale pak vevnitř zhořkne a otráví tvůj duchovní
život. Taktéž neuvážené soudy nad druhými lidmi ti způsobí tvé odsouzení.
Lukáš 6:37 Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude
vám odpuštěno.
38 Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do
klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."
39 Řekl jim také podobenství: "Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?
40 Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel.
41 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
42 Jak můžeš říci svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku´, a sám ve
svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš,
abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
43 Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce.
44 Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.
45 Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho
ústa mluví, čím srdce přetéká.
46 Proč mne oslovujete `Pane, Pane´, a nečiníte, co říkám?
Je plno reptajících, nic nedělajících křesťanů, kteří všechno vědí jak se má co dělat, ale nic
neudělají a nedávají žádný dobrý příklad ve svém životě. Buď se připojíš k armádě kritiků,
skeptiků, pozorovatelů, kontrolorů, nebo se začneš zabývat tím, co chce po tobě Pán, abys dělal
ty sám.
1. Nesuďte. To neznamená, že nemáme vynášet spravedlivý soud. Když například někdo žije
ve hříchu a říká si bratr, pak je potřeba ho mezi čtyřma očima napomenout. Když neposlechne
pak si vezmi jednoho, nebo dva svědky a napomeň ho před svědky. Když ani potom
neposlechne, oznam to církvi. A když ani církev neposlechne, tak ať je ti jako pohan nebo
celník, tedy člověk, který nepatří do rodiny víry.
Matouš 18:15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal
jsi svého bratra.
16 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla
potvrzena každá výpověď´.
17 Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať
je ti jako pohan nebo celník.
Tím, co je napsáno v předcházejícím textu je myšleno, abychom soudili jen ty, kteří hřeší, jsou
věřící a patří do tvé Boží rodiny.
Není naším úkolem soudit jiné věřící, kteří nežijí zjevně ve hříchu a nemají např. poznání, nebo
nejsou vyučeni ve službě, nebo nemají ještě vybudovanou biblickou víru.
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Nejde jim vytýkat, že nevymítají démony, když tomu nebyli vyučeni, rovněž jim nejde vytýkat,
že se nemodlí za nemocné, když je k tomu nikdo nevyučil a také jim nejde vytýkat, že
nevydávají svědectví o Ježíši Kristu, když jim to nikdo prakticky neukázal a nevyučil je.
Nejdříve tyto všechny činnosti dělej ty sám a pak pokud bude mít někdo zájem to dělat, tak ho
k tomu veď a vyučuj. Neříkej jen to, že by se něco mělo dělat, ale sám to dělej, co říkáš. Ukaž
na svém životě, jak se to dělá v praxi. Torben Sondergaart dává dobrý příklad svým životem a
svými skutky, jak se má sloužit Pánu Ježíši. Torben to, co říká, také dělá a mnozí se po celém
světě k němu přidávají a slouží Bohu podobným způsobem a třeba i s nedostatky a chybami,
ale dělají to podle svého poznání a víry s nadšením pro Ježíše. Vymítají démony, modlí se za
uzdravení, vedou lidi k pokání ze svých hříchů, křtí je ve vodě ve jméno Ježíše Krista a pak se
modlí i za křest v Duchu svatém.
Proč se děje to, že množí křesťané jen mluví a mluví a nedělají to, co mluví? Protože mají ve
svém srdci jen informace, znalosti, ale nemají duchovní sílu, ani víru k tomu, aby svá slova
potvrdili skutky. Jsou pasivní ve svém konání a proto nemají žádné osobní zkušenosti s vírou.
Dále platí to, co řekl Pán Ježíš Kristus: "Čím srdce přetéká, to ústa mluví".
Nemůžeš mluvit jiná slova a věty, které nejsou ve tvém srdci. Když se budeš zabývat
cestováním, tak budeš mluvit o všem, kde jsi byl a co jsi viděl. Jsi tím naplněn a musí to jít ven.
Jen potřebuješ nějakou "oběť", která bude tvé zážitky poslouchat.
Když budeš stále sledovat vývoj covid 19 a neustále přijímat zprávy ze světa i od nás, budeš
mluvit o covid 19. Když budeš sledovat internetové zprávy o tom, jak je to všechno špatné a
zlé, bude se naplňovat tvé srdce těmito zprávami a budeš muset o nich mluvit.
Protože to, co se dostane dovnitř - chce jít také ven.
Když budeš naplňovat své srdce negativizmem, kritikou, různými zprávami o tom, že křesťané
se nemodlí za nemocné, že nevymítají démony atd. pak to musí jit také z tebe ven.
Je to duchovní zákon, který neobejdeš.
Naplňuj své srdce Božím slovem, skutečnými svědectvími o Boží moci a lásce. Naplňuj své
srdce tím, co Bůh učinil a činí každý den a bude ze tvého srdce vycházet Boží slovo a s tím i
Boží nadpřirozená moc.
Některé informace jsou neškodné, které slouží jen k dočasnému oznámení, nebo poučení, jako
jsou například zprávy o počasí. Dovíš se, že zítra má být horko, nebo se má ochladit, ale to
zůstává většinou na okraji tvého srdce a nepouštíš to do svého nitra. Takovéto informace o
počasí, nebo komentáře o dnešní situaci, většinou lidé vypouštějí ze své mysli. Jsou však
škodlivé zprávy a informace, které tě vedou do kritiky, pomluvy, nespokojenosti, reptání,
hledání chyb a posuzování druhých. Protože tyto informace jsou předávány démony, pak
zůstávají dlouho ve tvém srdci a nosíš je v sobě jako koš plný smetí. Vyhoď to všechno ven a
nezabývej se do detailů zprávami ze světa a různými bezduchými řečmi kazatelů a učitelů.
Ďábel dobře ví, co ti může uškodit a kdo tě může "duchovně" otrávit a připravit tě o víru v
Ježíše Krista.
Když lidé mluví planě, prázdně, bez užitku a nekonají Boží vůli, nejsou užiteční pro Boží
království. Jsou označeni v Bibli jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří. Křesťané v
takové situaci se stávají teoretickými věřícími.
2 Petrův 2:17 Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně
připravena nejčernější tma.
18 Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze
života v klamu.
19 Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.
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20 Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu
se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.
Petr apoštol varuje věřící, aby si dávali pozor. Na začátku své víry se oddělili od světa a pak
postupně se zapletou do světského způsobu života, mluvení i uvažování. Pak říká, že jejich
konce budou horší než začátky. Svět musí být pro tebe "ukřižován" i s jeho skutky.
Nezaplétej se do komentářů tohoto světa. Není to tvůj úkol.
My máme mluvit o věcech, které skrze nás vykonal Pán, o vlastních skutcích.
Křesťanům se může klidně stát, že se začnou příliš věnovat všemu možnému v tomto světě a
odpadnou od pravé víry. Pavel říká, že se nemáš zaplétat do záležitostí obyčejného života, do
světského uvažování, protože se ti může stát, že svět se dostane do tvého života více než víra v
Ježíše Krista.
2 Timoteovi 2:4 Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát
před tím, kdo mu velí.
Ty se nemáš neustále zabývat světem, kdo co řekl a kdo co udělal zlého.
Ty jsi členem Božího království a Boží rodiny a máš přinášet lidem - radost, pokoj, zjevení
Ježíše Krista jako Spasitele světa, máš být světlem a solí země. Máš být tím, skrze kterého
proudí do světa Boží sláva a Boží moc. Máme být světlem a solí země.
Bůh tě chce použít jako prostředek k prosazování své vůle. Ďábel udělá všechno proto, abys od
tohoto původního záměru sloužit Bohu upustil a začal ses věnovat světu, měl snahu napravovat
svět a dával komentáře k událostem v tomto svět.
Tvé srdce je buď pokladnicí s Božím slovem, nebo smetištěm názorů a lidských řečí.
Přísloví 21:23 Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.
Přísloví 15:4 Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.
Jakubův 3:18 Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Co rozséváš svými řečmi? Pokoj, nebo nepokoj? Rozbroje a hádky? Povzbuzení, nebo kritiku?
1 Petrů 3:10 `Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých
slov,
11 odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
12 Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně
je proti těm, kteří činí zlo.´
Ježíš Kristus řekl, že kdo nebude činit skutky, které On žádá, bude vyťat z Božího království
jako strom, který nenese dobré ovoce.
Matouš 3:10 Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude
vyťat a hozen do ohně.
Kdo ponese dobré ovoce, toho Pán čistí a ošetřuje, aby nesl ještě hojnější ovoce.
Jan 15:1 "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2 Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby
nesla hojnější ovoce.
Pravé křesťany poznáme podle ovoce jejich skutků, ne podle jejich řečí.
Karel Jureček

