
MOC SLOVA 

Jakub  3, 1 – 12 

Jakubova epištola je velmi praktická. Víra srdce se projevuje tím, jak jednají naše fysické údy. Jak naše ruce 

krmí hladové, kam chodí naše nohy, kam si sedá naše pozadí, když jsme pozváni na hostinu. Jakub však 

přetěžuje jeden úd našeho těla, který je důkazem, teploměrem naši zbožnosti a to je náš jazyk. „Domnívá – 

li se kdo, že je zbožný a nedrží svůj jazyk na uzdě, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná“.  

Před několika léty jsem zde kázal na podobné téma, ale v jiné souvislosti a z jiného textu. Zdá se mi, že to je 

téma, které má nesmírný dopad na náš osobní, rodinný i sborový život. Slova dnes řídí celé národy, určují 

běh dějin. Slovo je verbálním nástrojem komunikace, všech médií. Slovo působí naše spasení („Vyznáš – li 

ústy Ježíše Pánem a uvěříš – li budeš spasen“). Slovo boří nejhlubší vztahy mezi přáteli. Je důvodem 

k válkám, rozvodům, rozdělení sborů.  

Pokusme se zopakovat některé důležité principy komunikace, protože nelze nekomunikovat. I když 

nekomunikujeme, tak vždy něco sdílíme. Pohleďme do Jakubovy školy. Co vlastně Jakub komunikuje? 

Asi to je v nás, že rádi učíme jiné. Radíme, někdy vnucujeme své názory, pohledy. Když učíme, tak můžeme 

mít pocit nadřazenosti, vlivu nad jiným člověkem. A to je uspokojující a naplňující naše nitro. Jakub však 

radí, abychom nechtěli učit, protože to je v konečném důsledku velmi zodpovědné. Jsou k tomu dva 

důvody. Ti, kteří učí, používají slova a budou souzeni s větší přísnosti. Taky proto, že všichni mnoho 

chybujeme. Jsme nedokonalí lidé. Umíme, třeba učit, ale sami se nedáme poučit a tedy jsme v určitém 

smyslu pokrytci. Jako farizeové, učili, ale nekonali. Jen Ježíš dokonale učil i činil. Jen on byl mužem 

dokonalým ve slově a tedy udržel na uzdě celé své tělo. Jinými slovy nikdy nezhřešil. Kdo je dokonalý svým 

jazykem, je dokonalý ve všem jiném. Problém je v tom, že vlastně nikdo z lidí nedokáže zkrotit jazyk, zřejmě 

ani svůj, ani nikoho jiného. Je tedy úplně zbytečné se snažit, krotit svůj jazyk, napomínat jiné, aby ho krotili, 

nepomlouvali, nekritizovali, negativně nevyznávali? To znamená, že to můžeme zabalit, že se nemá cenu 

tím zabývat? Ale víme, že nelze nekomunikovat, tedy s tím něco potřebujeme udělat. Tak pár všeobecných 

informací o tom jaká je Boží vůle vůči našemu mluvení, po čem bychom měli toužit, v čem Bůh vidí 

dokonalost? 

Jazyk je malý úd, ale může se pochlubit velkými věcmi. Jakub je mistrem obrazů a příkladů ze života. 

Velmi se mi líbí jeho přirovnání jazyka ke kormidlu lodi, nebo udidlu v hubě koně. Také malý oheň způsobí 

velký požár. Takže to jsou věci neutrální, samy o sobě, mohou se však projevit jako pomoc, nebo jako zkáza 

v závislosti na tom, kdo je ovládá. Jazyk je skvělý, geniální Boží dar, ale zároveň působí jako rozbuška 

granátu, nebo bomby, která vše rozmetá a již to nikdo nedá dohromady.  

Podobným mistrem slova je autor Přísloví. Tak mnoho nádherných věci napsal k našemu poučení. Využívá 

síly kontrastů. 

V čem spočívá moc jazyka? 

Přísl. 12, 21 „V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. Jazykem lze ovlivnit směr 

vlastního života i svých blízkých….“ 



Příklad (Jakub a Rebeka)  (Gen. 27, 13. 46)          (Jakub i Ráchel)          

Ben Oni – syn zmaru, Benjamin – syn zdaru 

Jazyk působí požehnání, nebo prokletí v životech Božích mužů a žen. Může způsobit paseku ve vlastním 

životě.  

Jazyk je nástrojem zraňování i uzdravování: 

„Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí“. (Přísl. 12, 18) 

„Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravení kostem“ (Přísl. 16, 24) 

Možná, že v manželských vztazích se tento princip porušuje, nebo naplňuje vrchovatě. Sami víme, jak dobré 

slovo manželky hojí rány, které muž utržil ve své práci, nebo službě. „Jak potřebujeme pohladit, potěšit, 

pofoukat, právě proto, že jsme často jako děti, které potřebují totéž. Pak to má žena doma velmi těžké. 

Třeba má tři malé a jednoho, který toho potřebuje za tři. Možná, že si někdy ztěžujeme na artrózu 

v kolenech a ono by stačila řeč vlídná, lahodná, pokojná a kosti jsou fit. Moudrá žena je lékařem, když 

slovem potěší, povzbudí. Platí to však opačně. I ona potřebuje totéž a žel bývá zraněna mečem úst, 

nevděčností a lhostejností svého muže. Má něco důležitého na srdci, ale není nikdo, kdo by jí vyslechl.  

Osobní svědectví, Larry Crab, Škola  

Jaké důsledky zanechává devastující jazyk? 

„Ničema vyhrabává zlo, na jeho rtech jakoby byl spalující oheň“ (27) 

„Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátelé“ (28) 

„Ničemný člověk …má plná ústa falše, vyvolává sváry. Šest věci nenávidí Hospodin a sedmá je mu ohavností. 

….zrádný jazyk, křivý svědek šířící lži a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Proto náhlá pohroma ho stihne, 

bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo“. (Přísloví 6) 

Sírachovec 28: „Štvavý jazyk poškodil život mnohým a hnal je z národu do pronárodu, zničil i hrazená města 

a podvrátil domy velmožů. Štvavý jazyk vyhnal statečné ženy a připravil je o plody jejich námahy. Kdo jim se 

dá vést, nedojde odpočinutí, nebude přebývat v pohodě. Rána důtkami působí podlitiny, rána jazykem drtí 

kosti. Mnozí padli ostřím meče, ale víc jich padlo za oběť jazyku. Blaze tomu, kdo je před ním chráněn, kdo 

nezakusil jeho kousavost, kdo nebyl zapřažen v jeho jhu a nebyl svázán jeho pouty. Smrt, kterou způsobí je 

zlá i podsvětí je lepší, než on“.  

Řekli jsme si na začátku, že jazyk nemůže nikdo z lidí držet na uzdě. Je to zlo, které si nedá pokoj a je plné 

smrtonosného jedu. Co s tím uděláme, smíříme se s tím, necháme to být. Nemůžeme, zničí nás to. Je to 



jako rakovina, vlastní buňky bují a bojují proti sobě. Je to jako válka, oběti budou mnohé. Myslíte, že jazyk 

není problémem našeho sboru? Že v minulosti nenadělal paseku v našich vztazích? Některé věci možná spí 

pod pokličkou. Běda, když nastane problém, tak obr se probudí. Jazýček člověčí se ozve a udělá své 

spáleniště.  

Pearl Harbor. Když Japonci zbombardovali a totálně zničili americkou základnu, tak moudrý japonský 

admirál prohlásil: „Obr zaspal, probudili jsme obra, bude zle“. Za pár měsíců hodili Američané atomovou 

bombu na Hirošimu  a Nagasaki. Tak to může vypadat i v našich vztazích. Obr spí, ale běda, když se probudí. 

Ve svém životě jsem prožil pár těžkých období. Tehdy jsem zpytoval svědomí a vzpomínal, kde jsem co řekl, 

jak jsem to řekl, co by nyní mohlo mít vliv na to, co prožívám. Pak jsem se v určitém období modlíval každý 

den ráno při cestě do fabriky: „Pane postav stráž mým ústům. Hřešívám svým jazykem a nemám sílu 

přestat, pomoz mi“. Pán mi pomáhal a na dlouhou dobu mně zcela osvobodil od tohoto hříchu.  

Dovolím si navrhnout několik možností řešení toho, co nelze vlastní sílou vůbec vyřešit: 

„Synu můj, jestliže ses  zapletl  výroky svých úst, a výroky svých úst se chytil,  udělej, můj synu, toto: Hleď se 

vyprostit. Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout nedávej svým víčkům“. Přísl. 6, 2  

Jinými slovy, nepodceňuj tento hřích. Nezůstaň v pasti. Hleď se vyprostit, vyjdi na svobodu. Dej si práci, 

abys našel nějaké řešení. Obvykle nejlepším řešením je pokání. Vyznání hříchu, opuštění, změna myšlení. 

Přijetí Kristova myšlení. 

Jakub napsal, že problém jazyka je v prameni. Pokud z jednoho pramene vytéká sladká i hořká voda je to 

nenormální. Copak to jde, ptá se Jakub. Chválit Boha i proklínat lidí, je to jakási schizofrenie. 

Pán Ježíš řekl, že: Jsme zlí. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí. Strom se pozná po ovoci. Čím srdce 

přetéká, ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré věci, a opačně, zlý….A proto 

z každého planého slova, jež lidé promluví budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš 

ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Zdá se, že ne samotné slovo je problém, to již je důsledek, ale 

lidské srdce je určujícím faktorem.  

Ze srdce vycházejí tyto špatné věci, které znesvěcují člověka. Podobně jako když ráno vstaneme a než si 

očistíme zuby. Je to páchnoucí a nepříjemné. Pán Ježíš navrhl řešení: Kdo se napije vody, kterou já  mu dám, 

z jeho nitra vytryskne pramen vody živé. To je Duch svatý, to je jeho posvěcující moc. Náš jazyk se stane 

zdrojem požehnání, když se změní naše srdce a Pán našeho srdce. Namísto spícího obra, přijde Pán do své 

svatyně a on pohlídá naše srdce. Jazyk se stane nástrojem pokoje, vděčnosti, radosti, povzbuzení, potěšení. 

Bude uzdravovat kosti, léčit rány, bude jako med. Bude jako kormidlo veliké lodi. Malý úd vykoná veliké 

věci. Změní životy, nasměruje církev, společnost, upevní vztahy v rodinách mezi manžely, rodiči a dětmi. I 



toho nejsilnějšího koně zvládne Duch svatý jemným a citlivým pohybem. Podobně jako Samařanka. Měla 

chuť diskutovat, poučovat. Pak učinila pokání a z jejího srdce vytryskl pramen vody živé. Z čistého srdce 

tryskala jen čistá voda. Jazyk jásal a vyprávěl přátelům o Kristu. I můj a tvůj jazyk se může stát  nástrojem 

evangelizace, Boží lásky a milosti. „Z vašich úst pak nevyjde žádné špatné slovo, jen dobré, které pomůže, 

kde je třeba a posluchačům přinese milost – tak to vyjádřil apoštol Pavel.  

Takže čisté srdce a Pán srdce to je klíč. K proměně.  Pak je taky důležitá disciplína, škola, ve které se učíme 

spolupracovat s Duchem Svatým. Je to velmi praktické a moudré. Na některé postoje si musíme zvyknout, 

naučit se používat. I Duch svatý někdy potřebuje čas a využívá běžné lidské prostředky, aby nás naučil 

disciplíně v používání svalu jazyka tak, aby spojení ze srdcem bylo upevněno.   

Sírachovec, 5.: „Svá slova važ a odměřuj a ústa zavři dveřmi na závoru. Dej pozor, abys neuklouzl jazykem a 

nepadl do rukou tomu, kdo na tebe číhá.“  

 „Buď pevný ve svém mluvení a tvé slovo ať je jednoznačné. Neotálej někoho vyslechnout, ale s odpovědí 

nepospíchej. Rozumíš – li něčemu, odpověz bližnímu, ne – li polož si ruku na ústa. Slávu i hanbu přináší 

mluvení a jazyk může přivést člověka i k pádu. Ať nejsi nazýván klevetníkem, který strojí úklady svým 

jazykem? Neboť jako lpí na zloději hanba, tak špatná pověst na člověku obojakém. 

 Zdržuj se sváru, budeš mít méně hříchu. Prchlivost rozněcuje svár. Hříšný člověk znepřátelí mezi sebou 

přátelé a vnáší pomluvy mezi pokojné. Oheň vzplane podle toho, jaké je dříví, a svár vzplane podle toho, jak 

je tuhý. Jiskra vzplane, když na ní foukáš, zhasne, když na ní plivneš. Přitom obojí vychází z jedněch úst. 

Neobviňuj, dokud nevyšetříš vinu, napřed hleď pochopit potom kárej. Dokud jsi nevyslechl, 

neodpovídej,neskákej nikomu do řeči. Nehádej se o to, do čeho ti nic není a nevměšuj se do rozepře 

hříšníků“.  

Naučme se s Boží pomocí používat uzavřený kruh: Přísloví 18, 20 „Nitro člověka se sytí ovocem úst, sytí je 

úroda rtů. To znamená: Z nitra vychází dobré ovoce, které se zpětně sytí tímto ovocem. Je to vzájemně 

propojené, naplněné, použitelné a požehnané. 

To poslední je výzva k víře, že náš jazyk je darem Božím a je v jeho moci. Služebník, jenž je obrazem Pána 

Ježíše oslavuje svého Pána. „Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat 

slovem. On mně probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi 

otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět.“ 

Shrnutí: 



Náš jazyk je měřítkem naši zbožnosti. Naše řeč je výsledkem nitra. V moci jazyka je život, nebo smrt. 

Požehnání, nebo prokletí. Lidský jazyk dovedl zdevastovat mnohé vztahy, ale i navázat vztahy i velmi 

požehnat.  

Učiňme vše, abychom se dostali z prokletí moci jazyka pod požehnání. Záleží na srdci a na tom, kdo je 

Pánem srdce. Pán Ježíš i Duch svatý nás nebude znásilňovat. Chce s námi spolupracovat.   

Potřebujeme tedy být disciplinovaní a poslušní. Učit se používat jazyk ve spolupráci s Duchem svatým 

v napojení na dobrý pramen, čisté srdce. Ať tedy teče čistá voda k oslavě Pána, k povzbuzení našich blízkých 

a ke spasení nespasených.   

 


