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Ctení: Jk 4,11 – 5,12

V minulé cásti jsme mluvili o konfliktech, které mohou vznikat a žel také vznikají 
mezi krest any. Hlavním problémem jsou lidské vášne a touhy, které ženou cloveka, aby 
usiloval o veci tohoto sveta, a tím se dostává do konfliktu nejen s lidmi, ale predevším 
s Bohem. Kde bychom tedy meli projevovat lásku, jak nás     Bible, tak spíše ukazujeme 
sebelásku, protože nám jde o vlastní uspokojení.

Toto chování je sobecké a je v naprostém protikladu k naší víre, která nás má vést ke 
spoléhání se na Boha, na Jeho zaopatrení, ale také k lásce k lidem a predevším k pokore. 
Takovému jednání ovšem casto brání naše pýcha, jak jsme si také rekli, která opet ukazuje, že 
se spíše spoléháme na sebe. 

V této cásti Jakub zminuje mnoho vecí a napomíná nás krest any, abychom takto 
nejednali. Všechna tato napomenutí však mají onen spolecný základ, jímž je pýcha. A jak 
všichni dobre víme, tak „ “ (Pr 16,18a). Podíváme se tedy na jednotlivá 
témata, která Jakub predstavuje, a budeme sledovat, jak se v nich odráží tento sjednocující 
motiv pýchy. 

„

“ (Jk 4,11-12).
Jakubova výzva zde zaznívá zcela jasne. „Nesnižujte, neurážejte a neodsuzujte jeden 

druhého!“ V pozadí nám zde mohou zaznívat všechny Ježíšovy výzvy, které jsme již zmínili, 
at  už o nenávidení bratra, pres urážení až k souzení. Každopádne jde o pravý opak toho, co 
nás ucí Ježíš a k cemu nás vede naše víra v Nej. 

Tímto chováním navíc nejednáme pouze v rozporu s naší vírou, ale, jak Jakub ukazuje, 
stavíme se do pozice Boha. Minule jsme trochu tuto otázku          ale zde Jakub jasne 
ukazuje, že pokud se povyšujeme nad druhé lidi, pokud    soudíme, tak to deláme z pozice, 
která nám neprísluší, z pozice Boha, protože nad clovekem je jenom Buh. 

Jakub zde používá zákon jako merítko. Naše zákony zde na zemi udávají jasná 
pravidla, podle kterých, když se clovek jimi nerídí, bude odsouzen. Problém ovšem je, když 
stejným zpusobem zacneme vnímat Bibli, tedy jako merítko, jako zákon, který me opravnuje 
druhé odsoudit, pokud podle nej nejednají. 

Když si ovšem budeme procítat celou Bibli, jak Starý, tak Nový Zákon, uvidíme, že 
sjednocující jednotkou není zákon, který vydává Buh, ale milosrdenství, protože „naplnením 
Zákona je milosrdenství. Zákon tady není od toho, [abychom] podle nej soudili.“1 Jak jsme 
videli již dríve, tak zákon je zde od toho, aby nám nastavoval zrcadlo, abychom si neustále 
uvedomovali potrebu Boží milosti. 

Ano, Bible je samozrejme Bohem vydaný zákon, který by     být dodržován a který 
ztelesnuje predstavu o dokonalosti. Když se ovšem zacteme do tohoto zákona, tak vidíme, že i 
pres to všechno nám Buh projevuje své milosrdenství. 

Jde navíc o Boží zákon, a tak jediný, kdo podle nej muže soudit, je zákonodárce sám, 
tedy Buh. Jelikož sami tento zákon nedodržujeme, nemáme ani právo podle nej soudit. To 
bychom se práve stavili do pozice Boha. Jedine On však má moc spasit nebo zahubit, a tak 
také jenom On má právo soudit. Kdo jsme ale my, abycho    suzovali bližního?

                                                  
1 Mrázek, J.: , str. 91. 
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Bratrí, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje 
zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad nej jako 
soudce. Jeden je zákonodárce i  soudce; on muže zachránit i zahubit.     kdo jsi ty, že 
odsuzuješ bližního?

Bláznovství víry podle Jakuba
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„

“ (Jk 4,13-17).
Pýcha se tedy muže projevit tak, že se stavím do pozice, která nám nenáleží, do pozice 

soudcu lidí. V tomto oddílu Jakub ukazuje, jak nás pýcha muže vést k mylné predstave, že 
máme všechno ve svých rukách. Už jen na výrazu „ “ vidíme, že jde o urcitou variaci 
na jedno a to samé téma. 

Jakub zde rozhodne nekritizuje plánování do budoucnosti. Spíše zde kritizuje postoj, 
jakým se stavíme ke své budoucnosti. Mnozí lidé svým ciny a svými slovy vyjadrují postoj, 
kdy vnímají svou budoucnost jako neco naprosto jistého. V tolika a tolika letech dokoncí 
strední, pak pujdou na vysokou a pak se vrhnou do práce.

U nekrest anu se s tímto postojem setkávám bežne. Svou budoucnost mají jasne 
naplánovanou. I v postoji ke spasení jde o podobný postoj. „Nyní to nepotrebuji, možná 
nekdy v budoucnu, ale ne dnes, dneska se preci ješte nemusím rozhodnout.“ Na takové reakce 
se snažím ukázat, že nevíme, co bude zítra, ani co bude za hodinu, jestli nás neprejede auto. 

Je ale zajímavejší, že se s podobným postojem „jistého plánování“ setkávám i u 
krest anu. Když budu konkrétnejší, tak jsem to mohl poz       na sobe samém. Na strední 
jsem si byl zcela jist, že pujdu na ETS a poté magisterské studium budu delat rok v Nemecku 
a rok v Americe. No a pak jsem potkal Lindu a plány se trochu zmenily. Hned po ETS jsem 
chtel nastoupit na vikariát. Ješte na nem nejsem. Už ovšem tyto zmeny v plánování beru 
daleko otevreneji. 

Chci hlavne zduraznit, že není špatné si delat plány,     s vedomím, že ne vždy musí 
být po našem. Je duležité být ochoten vložit to do Božích rukou a spolehnout se, že On má 
lepší cestu. My sami nevíme, co bude zítra, protože to nemáme ve svých rukách. Proto také 
Ježíš vyzýval, abychom se nestrachovali o zítrek. Ne že bychom nemeli delat nic a že bychom 
nemeli plánovat, ale nestrachovat se.

Vždy si zde vzpomenu na vtip: „Víte, kdy nejvíc pobavíte Boha? – Když mu zacnete 
vykládat o svých plánech do budoucnosti.“ 

„

“ (Jk 5,1-6).
Ani zde Jakub nekritizuje bohatství samotné, ale opet   n špatný postoj k bohatství. 

Veci na tomto svete nejsou samy o sobe špatné, ale špatný muže být náš prístup k tem vecem, 
tedy duležitost, jakou tem vecem prikládáme. 

Když bylo ve druhé kapitole zdurazneno, že chudáci jso  boháci, tak zde Jakub 
zduraznuje, že boháci jsou casto chudáky, práve kvuli       pyšnému postoji, že všechno 
získali svou prací a že si na bohatství mohou zakládat. 

Jakubova kritika zde smeruje proti tomu, že clovek má vše darem od Boha, ale ne 
vždy to využívá pro Boží slávu a pro službu druhým. Namísto toho se práve ten dar od Boha 
muže stát jeho kamenem úrazu, protože jej zacne využívat jen pro sebe, pro svuj rozmarilý 
život, ale ne pro službu druhým. 

Princip je zde stejný jako s duchovními dary. Duchovní dary mají oslavovat Boha a 
sloužit k rustu spolecenství. Nejsou pro me samotného. A stejne     je to i s materiálními 
dary. Když už je máme, tak je máme využívat k oslave Boha a pomoci potrebným, ne 

A nyní vy, kterí ríkáte: ´Dnes nebo zítra pujdeme do toho a toho mesta, zustaneme tam rok, 
budeme obchodovat a vydelávat´ – vy prece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste    o 
pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Radeji  byste meli  ríkat: ´Bude-li  Pán chtít, 
budeme naživu a udeláme to neb ono.´ Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková 
chlouba je zlá. Kdo ví, co je cinit dobré, a neciní, má hrích

a nyní vy

A nyní, vy boháci , placte a naríkejte nad pohromami, k     na vás pricházejí. Vaše bohatství 
shni lo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stríbro zrezavelo, a ten rez bude svedcit 
proti vám a stráví vaše telo jako ohen. Nashromáždi li  jste si poklady – pro konec dnu! Hle, 
mzda delníku, kterí žali  vaše pole, a vy jste jim ji  u                               ncu pronikl ke 
sluchu Hospodina zástupu. Ži li  jste rozmari le a hýri li  jste na zemi , vykrmi li  js   se - pro den 
porážky! Odsoudi li  jste a zahubi li  jste spravedlivého; a on se proti  vám nestaví
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k vlastní sláve, natož ješte k utiskování a ponižování druhých, jak o tom koneckoncu      l 
Jakub už ve 2. kapitole. 

Zajímavý je záver tohoto oddílu: „
“ Jakub zde dle mého názoru mluví o Ježíši, protože ten jediný byl 

spravedlivý, jediný byl zabit, ale zároven se proti nikomu nestaví, i když je vzkríšen. Kdyby 
se jednalo o cloveka, tak ten by se ani nemohl proti nikomu stavet, protože ješte nebyl 
vzkríšen. Navíc zde zaznívá takzvaná „kolektivní vina“, tedy že my všichni jsme ho zahubil   
ale On se proti nám nestaví. 

To, že je tento text umísten zde, je zajímavé proto, že to navazuje na ponižování 
chudých. Zaznívají v tom Ježíšova slova: „

“ (Mt 25,40 – prípadne neucinili Mt 25,45). 
Nesmíme zapomínat, že každý hrích proti cloveku je zároven hríchem proti Bohu. Proto i král 
David vyznával po svém hríchu s Bat-šebou: „ “ (Ž 51,6a).

„

“ (Jk 5,7-11).
Je to tedy náš pyšný postoj sobestacnosti, který nás vede k pádu, a je to naše pokora a 

trpelivost, která nás vede k vytrvalosti a vítezství. 
Jakub nás tedy vybízí práve k tomu trpelivému a pokornému prístupu, který je 

motivován tím, co pro nás Buh udelal, ale ješte hodlá         Vždyt  nejde pouze o to, co 
máme nyní pred ocima, co máme na dosah ruky, ale také   to, co prichází nebo v tomto 
prípade kdo prichází. 

Nejde preci o to, co nabízí tento svet a za cím se jako lidé tak casto honíme, za našimi 
vášnemi, nenaplnenými touhami a sebeuspokojením. To všechno jsou veci, které pomíjejí. 
Nemusí to být zrovna špatné veci, ale pomíjejí. Bohatství, sláva, úspech, emoce, uspokojení, 
to všechno pomíjí. 

V celé své epištole se ale Jakub snaží presmerovat to naše zamerení na Boha, který 
nepomíjí a který se vrací, aby jednou provždy ucinil konec hríchu a utrpení. Snaží se, 
abychom se nezamerovali sami na sebe, na svuj egoismus, na svou pýchu, ale abychom se 
snažili videt dál. 

Ne vždy je to jednoduché, a proto potrebujeme práve vytrvalost a trpelivost. Job ve 
všech svých problémech také nevidel východisko. Prišel o všechno, co mel. Byl úplne na dne. 
Ztratil rodinu, ztratil majetek a do jisté míry ztratil i oporu své ženy. Presto všechno ale 
vytrval a Buh mu nakonec požehnal tak, že mel ješte více, než kdy predtím. 

Jobovi se sice dostalo odmeny již tady na zemi za jeho vytrvalost, ale mužeme si to 
vzít i jako obraz pro nás. Nemusí to platit stejne. Nemusíme získat odmenu tady na zemi. Ale 
jiste ji dosáhneme na vecnosti. 

K tomu máme v Bibli zaslíbení, protože Buh sám je verný, je verný svým zaslíbením, 
která nám dává. A nebo slovy Jakuba: „ “ Jedinou otázkou tedy 
vždy zustává, zda budeme trpelive cekat na to, až se Jeho zaslíbení naplní, nebo zda si 
pujdeme tvrdohlave a pyšne za svým, a tak nakonec skoncíme bez Boha, protože preci jen 
platí, že „pýcha predchází pád“.

„
“ (Jk 5,12). 

Odsoudi li  jste a zahubi li  jste spravedlivého; a on se 
proti  vám nestaví.

Amen, pravím vám, cokoliv jste ucini li  jednomu z 
techto mých nepatrných bratrí, mne jste ucini li

Proti  tobe samému jsem zhreši l

Budte tedy trpeliví, bratrí, až do príchodu Páne. Pohledte, jak rolník ceká trpelive na 
drahocennou úrodu zeme, dokud se nedocká podzimního i     ního dešte. I  vy tedy trpelive 
cekejte, posi lnete svá srdce, vždyt príchod Páne je blízko. Nestežujte si  jeden na druhého, 
bratrí, abyste nebyli  odsouzeni . Hle, soudce stojí pre   dvermi ! Za príklad trpelivosti  v 
utrpení si , bratrí, vezmete proroky, kterí mluvi li ve     u Páne. Hle, `blahoslavíme ty, kterí 
vytrvali ´. Slyšeli  jste o vytrvalosti Jobove a víte, k cemu ho Pán nakonec privedl. Vždyt `Pán 
je plný soucitu a slitování´

Pán je plný soucitu a slitování.

Predevším neprísahejte, bratrí moji , ani pri  nebi ani  pri  zemi  ani pri nicem jiném. Vaše 
`ano´ at  je vždy `ano´ a `ne´ at  je `ne´, abyste nepropadli  soudu
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Na první pohled mi vždy prišlo, že všechny tyto výzvy    sebe nemají žádnou 
návaznost, natož tato poslední. Myslel jsem, že je to jednoduchý výcet toho, jak by se meli  i 
nemeli krest ané chovat. Jediné, co mi prišlo spolecné, bylo, že nejakým zpusobem reflektují 
na Ježíšova slova, predevším v Jeho kázání na hore. 

Jak jsem se ale snažil dneska ukázat, tak tomu tak není a onen sjednocující prvek zde 
je. Je jím pýcha. A tento poslední verš k tomu opet jenom smeruje.

„Jde o to, že prísaha sama o sobe je cosi problematického, na co nemáme právo. 
Prísaha totiž znamená manipulovat necím, co nemáme ve své moci, dovolávat se neceho, co 
nám neprísluší, a pod nejakou vyšší hrozbou nebo autoritou se k necemu zavazovat.“2

Je zde tedy opet ten princip, že nás naše vlastní já,      pýcha, vede k tomu, abychom 
si zahrávali s necím, co nám úplne neprísluší, a to ješte s takovou pevnou jistotou, kterou je 
prísaha, jako že to urcite dodržíme. Jelikož to ovšem nemáme ve svých rukou, tak se k tomu 
nemužeme zavázat. Pokud to presto deláme, tak taková pýcha predchází pád, jak ukazuje 
Jakub. 

Celou dobu v celém dopise mužeme pozorovat ten Jakubuv zápas mezi lidskou 
prirozeností a novým stvorením, když použiji výraz apoštola Pavla. Náš život zde na zemi je 
zápasem, kdy neustále bojujeme proti našim vlastním to   m, proti našemu starému já, 
abychom tak dávali prostor Bohu a Jeho Duchu. 

Základem každého hríchu je práve egocentrismus, zamerení na sebe sama, na své 
vlastní touhy a schopnosti. Je to naše hríšné já, se kterým neustále bojujeme a které nás vede 
k onomu pyšnému postoji, že my to zvládneme sami, že máme veci pod kontrolou. 

A práve proti tomu se snaží Jakub bojovat, protože práve v této oblasti svádíme ty 
nejhorší boje a zápasy. Nejvíc bojujeme práve s námi samotnými a s našimi touhami. Otázkou 
tedy zustává, cemu dáme radeji prednost. Zda Bohu nebo sobe. Pro nás krest any je ta 
odpoved  jasná, ale to neznamená, že s tím nebojujeme. 

Jak jsme ale rekli minule, tak na ten boj nejsme sami. Mužeme ho vyhrát jedine 
v podrízenosti Bohu a Jeho slovu. 

                                                  
2 Mrázek, J.: , str. 108. Bláznovství víry podle Jakuba
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