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Pavel napravuje Korinťany ohledně mluvení
v jazycích (1K 14, 20-21); odvolává se na

Izajášovo proroctví. (Iz 28, 11-13)

Pavel vyzývá Korinťany, aby nebyli v myšlení jako děti, ale aby byli
v myšlení jako dospělí. Korintští křesťané totiž napodobovali skutečný dar
mluvení v jazycích, který měl svůj účel, jenž byl ustanoven Bohem před

mnoha staletími ústy proroka Izajáše. Mluvení jazyky byl dar, který
potvrzoval konec Staré smlouvy skutků a příchod Nové smlouvy milosti
v Kristu Ježíši. Tento dar oznamoval nevěřícím Židům, že starozákonní

tělesné předobrazy Krista pominuly, přichází duchovní skutečnost a tou je
Kristus sám. Židé považovali tento dar za opilství a většina z nich odmítla

Krista. Na Izajáše si nevzpomněli, jeho proroctví ignorovali.

Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení

buďte dospělí. V Zákoně je psáno: `Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit

k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat´, praví Hospodin. Mluvení jazyky

není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede

k nevěře, nýbrž k víře. (1 Korintským 14, 20-21)

Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem promluví k tomuto lidu ten, který mu říkal:

„Zde je místo odpočinutí, nechte odpočinout znaveného, zde je místo míru!“ Nechtěli

však slyšet. Slovo Hospodinovo jim bude: „Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na

tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ Jen ať jdou, však klesnou zpět a

ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní. (Izajáš 28, 11-13)

Otázky pro děti:
1. Proč dnes křesťané mluví v jazycích?
2. Komu byly jazyky znamením, když vznikala církev?



I. Glosolalie vs. Xenoglosie
 Definice

1. Glosolalie: Neexistující jazyk bez gramatické stavby.

2. Xenoglosie: Je schopnost mluvit skutečným jazykem, živým nebo
mrtvým, kterému se ten kdo jim mluví, nikdy nemusel učit, je to nenaučená
cizojazyčnost.

Biblické odkazy:
Sk 2,4-12

II. Pavlova náprava (1K 14, 20-21)

 Nebuďte jako děti

Biblické odkazy:
1K 14, 20-23;

III. Stav Kněží a proroků (Iz 28)
 Kněží a proroci blouzní z vína

Biblické odkazy:
Iz 28



IV. Izajášovo proroctví
 Izrael odmítá Izajáše, považuje jeho proroctví za žvást a tlach

První žvást a tlach – tsav-kav-šam (Iz 28, 3-4; 61, 1-3; L 4, 20-21):

Druhý žvást a tlach – tsav-kav-šam (Iz 28, 5; Ř 11, 5-7):

Třetí žvást a tlach – tsav-kav-šam (Iz 28, 12; 30,15):

Čtvrtý žvást a tlach – tsav-kav-šam (Iz 28, 15):

Pátý žvást a tlach – tsav-kav-šam (Iz 28, 16; J 5,39):

V. Xenoglosie oznamuje soud nad Izraelem
 Naplnění Izajášova proroctví

Biblické odkazy:
Iz 28, 11-13; 1K 14, 21-22



PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 18:30 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři
(1K 14, 20-23)
Neděle 9:30 Shromáždění v Masarykově salónku:
kázání: J. Kernal (Ab 2, 2); vedení – J. Kernal; památka – J. Kernal
chvály – Julie a Pavel Petrečtí
Pátek 12. 8. v 18:00 (v kanceláři) – Pokračování vyučování na téma:
„Evangelium bohatství, zdraví a prosperity“ (dále v pátek 26. 8.).

Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů
odstaveným? Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach
na tlach, trošku sem, trošku tam. Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem
promluví k tomuto lidu ten, který mu říkal: "Zde je místo odpočinutí, nechte

odpočinout znaveného, zde je místo míru!" Nechtěli však slyšet. Slovo
Hospodinovo jim bude: "Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach

na tlach, trošku sem, trošku tam." Jen ať jdou, však klesnou zpět a
ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní. Proto slyšte slovo Hospodinovo,
chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzaléme! Říkáte: "Uzavřeli jsme
smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval?

Však se přežene, nás nezasáhne, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a
skryli jsme se v klamu." Proto praví toto Panovník Hospodin: "Já to jsem,
kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý,

základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat. Za měřicí šňůru beru právo, za
olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobití a skrýši zaplaví vody.
Vaše smlouva se smrtí bude zřušena a vaše úmluva s podsvětím neobstojí.
Valí se bičující příval! Až se přežene, budete po něm jak zdupaná země.

Kdykoli se přižene, sebere vás. Jitro co jitro se přežene, dnem i nocí. Hrůza
ochromí ty, kdo pochopí tu zvěst." Lůžko bude krátké, nebude možno

narovnat se, a přikrývka úzká, že se do ní nezavineš. Jako na hoře Perasímu
povstane Hospodin, chvět se bude země jak v dolině Gibeónské. Vykoná své
dílo, dílo jemu nevlastní, udělá svou práci, práci jemu cizí. Nechovejte se už

jako chvastouni, ať vám nemusí být přitažena pouta. Slyšel jsem od
Panovníka, Hospodina zástupů, že je konec s celou zemí, že je rozhodnuto.

Naslouchejte a slyšte můj hlas, pozorně sledujte a slyšte mou řeč.
(Izajáš 28:9-23)

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
7. srpna 2016 © BCP


