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Ctení: Jk 4,1-10

Jak víme, tak tématem celé epištoly je naše víra. Jakub se neustále snaží ukazovat na 
to, jak by mela vypadat a jak by se mela projevovat ve             vote, protože je praktická. 
Praktická je také moudrost, ke které nás naše víra vede, a taková moudrost se projevuje 
predevším životem v lásce, kdy je clovek ochoten naslouchat a nechat se po     druhými 
lidmi a situacemi, které pricházejí do našich životu.

O moudrosti jsme mluvili minule a videli jsme, jak také taková moudrost od Boha 
nevypadá. Mluvili jsme o závisti a svárlivosti, které       pouze ke špatnosti. Clovek má za 
prednejšího sebe než druhé, a tím se projevuje jeho hríšná prirozenost namísto Boží 
moudrosti.

Dnes budeme v tomto zamyšlení pokracovat a podíváme se na skutecnou podstatu 
všech našich boju a hádek, do kterých se v našich životech dostáváme, ale zároven se 
podíváme na Jakubovo rozuzlení a návrh, jak tyto situace rešit. 

„ “ 
(Jk 4,1). 

Jakub zde svou otázkou nastinuje obecný problém. „
“ Porád zde mejme na pameti, že píše krest anum, a tak     v tomto ohledu má zastavit 

skutecnost, že by tomu tak nemelo být. Vždyt  krest ané    mají navzájem milovat a mají být 
mírumilovní, a ne bojechtiví. 

Když Ježíš mluvil ke svým ucedníkum, rekl jim, aby se       li, protože podle lásky 
mají všichni lidé poznat, že mu patríme (J 13,34-35). Jakub zde navíc nespekuluje o tom, zda 
ve sborech, kterým píše, jsou tyto sváry ci nikoli. V tomto kontextu mi v té otázce zaznívá i 
jiná: „Takhle vy svedcíte o Kristu? Že se hádáte, bojujete? Proc to vlastne deláte?“

„ “ Jakub to ríká na rovinu a bez obalu. 
Nejde pri tom všem, pri všech tech sporech o vaše vášne, o vaše touhy? Není to ten pravý 
duvod, proc se nemužete vystát?

Kde v ceštine máme slovo „vášne“, je v rectine použito slovo „ “. Možná jste již 
slyšeli o filozofickém hnutí, kterému se ríká . Postatou je, že hlavním cílem 
lidského života je uspokojovat své vlastní touhy, které clovek má, aby skrze ne dospel ke 
slasti, k uspokojení. 

V tom všem, když se clovek zameruje na vlastní touhy, se projevuje jeho hríšná 
podstata. Podstatou každého hríchu je egocentrismus, zamerení se sama na sebe, tedy 
sobectví. Jde mi predne o me, ne o druhé. 

A Jakub ukazuje, že práve toto sobectví nás vede do boju až válek s druhými lidmi. 
Tato naše touha po vecech, které nemáme, které ješte nejsou uspokojeny v našich životech. 
Tyto vášne v nás pusobí, že chceme vyhrát tyto boje. Každý, kdo se       pouští do souboje, 
má touhu vyhrát, získat navrch, zabrat nové území pro sebe. 

Apoštol Petr napsal: „
“ (1Pt 2,11).  Petr 

zde ukazuje, že tímto svetem jenom procházíme, ale není naším domovem, stejne jako Jakub 
ukazuje na stejný fakt, když ríká, že žijeme v diaspore. 

Nutí nás to tedy k zamyšlení, že náš pobyt zde na zemi je casove omezený, a tak ani 
nemužeme mít všechno, po cem toužíme. Zároven je to práve ona touha, která      náš život a 
která nicí naše vztahy s druhými lidmi. Tyto naše vášne a touhy mají totiž velm  nicivé 
dusledky, jak Jakub dále ukazuje.

Války svatých

Odkud jsou mezi  vámi  boje a sváry? Nejsou to práve váš    které vás vedou do boju?

Odkud jsou mezi  vámi  boje a 
sváry?

Nejsou to práve vášne, které vás vedou do boju?

hedoné
hédonismus

Mi lovaní, v tomto svete jste cizinci  bez domovského práva. 
Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši
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„

“ 
(Jk 4,2-4).

Chceme mít a nemáme. Dychtíme po vecech, které nemáme, ale chteli bychom mít. 
Jakub porád ukazuje na pravou podstatu veci, která se        v nás samotných. Když si 
vezmeme Desatero, tak tam mužeme videt, že všech devet prikázání ukazuje, jak by to melo 
být ve skutecnosti, ale desáté prikázání jde k jádru veci, když ríká, že toužíme po vecech, 
které nemáme a které bychom chteli mít. V tom je jádro pudla. 

Když se nad tím zamyslíme do hloubky, tak všechna ostatní prikázání vycházejí 
z tohoto problému. Proc lžeme? Protože se chceme ochránit. Proc cizoložíme? Protože 
chceme toho druhého. Proc krademe? Protože chceme víc. A takto bychom mohli pokracovat. 
Jde nám o nás samotné, o to, co chceme my. 

Možná proto Jakub pokracuje slovy: „
“ Dalo by se to preložit také jako: „

“ (CSP). Se zabíjením jsme se už jednou setkali v druhé kapitole, kdy jsme 
zminovali Ježíšova slova o hnevu, který je ve své podstate na úrovni vraždy. 

Mužeme zde opet pozorovat dusledek našeho sobectví, který nás muže vést až 
k zabíjení ci nenávidení druhých a k žárlení, protože mají neco, co my nemáme. Zabití je 
extrém, který Jakub zminuje, ale preci jen se s necím podobným mužeme setkat alespon na 
úrovni nesnášenlivosti a žárlivosti. 

A v tom všem se ukazuje naše pohrdání tím, co máme. „
“ Casto si snažíme vybojovat veci po svém, místo toho, abychom o 

ne jednoduše poprosili Boha, který nám dává dobré veci, když o ne prosíme (Mt 7,11). Jakub 
vidí problém v tom, že o ty dobré veci neprosíme.

„ “ 
Uznává sice, že tam nejaké ty prosby jsou, ale ukazuje, že se za temi prosbami skrývají opet 
jenom jejich vášne a touhy, ne Boží moudrost, ale opet jen obycejné sobectví. Problém je 
v tom, že tím pohrdáme vecmi, které jsme od Boha dostali, protože tím vyjadrujeme naší 
nespokojenost a touhu mít neco jiného nebo neco víc.

Možná si vzpomínáte, když jsem ríkal, že není špatné toužit po lepších vecech, protože 
Bible nám sama ukazuje, že máme usilovat o víc. Jakub      ukazuje, že máme prosit za 
moudrost od Boha, že máme toužit po lepších vecech. Musíme ale mít na pameti kontext, že 
Jakubovi zde nejde o ty dobré veci, ale práve o ty špatné, že casto naše touhy smerují k tem 
špatným vecem.

Proto se Jakub tak rozcílí, když vykrikne: „ “ ci doslova 
„ “ Jakub zde totiž „zretelne naráží na starozákonní metaforu, podle níž je 
napríklad modlárství chápáno jako nevera (cizoložství) vuci Hospodinu-ženichovi.“1 Zatímco 
dosavadní príklady, které zde Jakub uvádí, se zabývají sobectvím, které narušuje naše vztahy 
s druhými lidmi, prejde zde k problému, kdy naše sobectví jasne ovlivnuje náš vztah se 
samotným Bohem. 

„ “ Namísto toho, abychom 
toužili pouze po Bohu, toužíme po jiných vecech, které chceme mít, a tím jim dáváme 
prednost pred Ním samotným. Prátelství se svetem nás k nemu pripoutává, váže nás to 
k nemu, a tak se vzdalujeme od Boha, který není preci až     atraktivní jako ty veci zde. 

Muže to být tak, že naše touha prerustá v honení se za temi vecmi, kdy jsme ochotni 
udelat cokoli, abychom je získali. Dáváme do toho celou naši bytost, a tím prestupujeme 

                                                  
1 Mrázek, J.: , str. 82. 

Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale niceho nemužete dosáhnout. Sváríte se a 
bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte 
nedobre: jde vám o vaše vášne. Proradná stvorení! Což nevíte, že prátelství se svetem je 
neprátelství s Bohem? Kdo tedy chce být prítelem sveta, stává se neprítelem Božím

Ubíjíte a nevražíte, ale niceho nemužete 
dosáhnout. Zabíjíte a žárlíte, ale nemužete niceho 
dosáhnout

Sváríte se a bojujete - a nic 
nemáte, protože neprosíte.

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobre: jde vám o vaše vášne.

Proradná stvorení!
Cizoložnice!

Což nevíte, že prátelství se svetem je neprátelství s   hem?

Bláznovství víry podle Jakuba
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základní vyznání naší víry, kdy toto snažení se, toto  ddání se cele náleží pouze Bohu. „

“ (Dt 6,4-5).
Proto, pokud se honíme za vecmi tohoto sveta, stáváme se nepráteli Boha. Oddalujeme 

se od Nej. To je hlavní a velmi znicující dusledek, pokud se necháváme vést našimi touhami, 
naším sobectvím. Neprátelství s Bohem je zaprícineno naší touhou po pozemských, 
pomíjitelných vecech. „

“ (Mt 6,24). 

„

“ (Jk 4,5-6).
Proti tem našim prízemním touhám stojí touhy Boží. Zatímco my všichni prirozene 

tíhneme k uspokojování sebe sama honením se za pozemskými vecmi, po kterých toužíme, 
Buh touží po spojení s námi skrze svého Ducha, kterého do nás vložil. Buh touží po obnovení 
vztahu s Ním. Touží, abychom s Ním meli vztah. 

Když se tedy nyní vrhneme na rešení tech všech našich    u a sporu, do kterých jsme 
vedeni našimi vášnemi, tak musíme zacít tím, co je na   hu, co pro nás udelal On, predtím, 
než se podíváme na veci, které bychom meli udelat my, jak bychom meli odpovedet.

Velmi duležitým aspektem zde je skutecnost, že Buh nám daroval svého Ducha 
svatého, který nás provází a který v nás prebývá. Apoštol Pavel napsal v listu Galatským: 
„

“ (Ga 5,17-17). 
Bible nám jasne ukazuje, že sice patríme Bohu a jsme obcany Jeho království, ale 

zároven stále žijeme v tomto hríšném a padlém svete, v diaspore. Už sice patríme Bohu, ale 
Buh ješte definitivne s hríchem neskoncoval. Proto žijeme v tomto neustálém napetí mezi 
dvema svety.

Buh nám ale dává na pomoc svého svatého Ducha, který nás má vyucovat a který nás 
má vést na té naší ceste za Bohem. Duch nás promenuje, ale otázkou casto zustává, zda jej 
necháme, aby nás promenoval, nebo zda si proste tvrde pujdeme za temi našimi vášnemi. 

Komu v našem živote nasloucháme? Svým choutkám nebo Bohu? Boží Duch nás vede 
k poznání hríchu, takže si uvedomujeme, že hádky a rozbroje s lidmi jsou špatné, a tak nás 
zároven vyzývá, abychom se usmirovali, protože jsme vedeni k lásce, a ne k nenávisti. Boží 
Duch je neustále s námi! Uvedomujeme si to ale nebo jej neustále prehlížíme, protože ho 
nechceme videt? 

Paradoxne ješte duležitejší, jak píše Jakub, je Boží milost, kterou nám dává a ke které 
se musíme neustále vracet. Jen z Boží milosti jsem, kdo jsem. Ale práve v tom je ta samá 
otázka, kterou jsme si položili pred chvílí. Jsem ochoten se vracet k té milosti, která mi byla 
poskytnuta a která me nutne vede k projevum milosrdenství vuci druhým? 

Zde hraje duležitou roli pýcha cloveka, která vychází z jeho zamerenosti na sebe sama. 
Problém pýchy je zde v obou smerech, at  už v prijímání odpuštení a milosti, tak v žádání o 
odpuštení a milost. Proto se Buh staví proti pyšným. Ne že by jim nechtel dát svou milost. On 
ji nabízí všem! Ale pouze pokorní jsou ochotni neco takového prijmout. 

Pýcha je také velký problém v tom, že nám brání ve smírení a vyrešení konfliktu. Je to 
náš pyšný postoj, který nás nutí pokracovat v boji, protože neradi priznáváme vlastní selhání. 
A to je pýcha, která nám brání odpustit tem, kdo ublížili nám. Je to pýcha, který nám brání 
videt skutecnost, že Buh projevil své milosrdenství k nám, když nám odpustil, a tak nám dal 
také vzor pro odpouštení druhým. Brání nám videt skutecnost, že nikdo nám neublížil víc než 
my Bohu. 

Slyš, 
Izraeli , Hospodin je náš Buh, Hospodin jediný. Budeš mi lovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem a celou svou duší a celou svou si lou

Nikdo nemuže sloužit dvema pánum. Nebot jednoho bude nenávidet a 
druhého mi lovat

Ci myslíte, že nadarmo je psáno: `Buh žárlive touží po duchu, kterého do nás 
vloži l´? Mocnejší však je mi lost, kterou dává. Proto je receno: `Buh se staví proti  pyšným, ale 
pokorným dává mi lost´

Ži jte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k cemu vás táhne vaše prirozenost. Touhy 
lidské pri rozenosti  smerují proti  Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý 
protiklad, takže deláte to, co delat nechcete
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Stejne tak nám pýcha brání prijmout Boží milost, brání nám zakoušet pusobení Ducha 
svatého, který prináší pokoj na místo rozbroju a je to pýcha, která nás nutí ríci na nabídku 
Boží milosti: „Nechci to!“ 

Buh nás tedy zaopatruje vším, co potrebujeme k rešení konfliktu. Dává nám svého 
Ducha a dává nám predne svou milost. Díky Jeho milosti máme Jeho Ducha, který pusobí 
pokoj. Otázka tedy je, zda prijímáme Boží milost a zda nasloucháme Jeho vedení. A v tomto 
bode Jakub prepíná na zodpovednost cloveka. Buh nám poskytl vše, co potrebujeme, ale to 
neznamená, že my zustaneme naprosto pasivní. 

„

“ (Jk 4,7-10).
Vždycky ríkám, že Boží milost nás nemuže nechat v klidu. Boží milost je tak 

provokativní, že nás nutí k zastavení a k odpovedi. Jakub nám v techto posledních verších 
ukazuje, co je už na nás, jak máme pristupovat k rešení konfliktu my, jaká má být naše 
odpoved  na Boží zaopatrení. 

Na prvním míste musí být podrízení se Bohu. Jakub, když v tomto oddíle mluví o 
konfliktech, tak má na mysli situace, kdy už jde opravdu do tuhého. Proto vystupuje rázne a 
nekompromisne. V rectine je na tomto míste vyjádren silný rozkaz, který bychom možná 
mohli preložit slovy: „Podrid te se Bohu, a to ted  hned!“ 

Vždyt  je to Buh, který nám dává milost a který nás ucí, abychom projevovali 
milosrdenství druhým lidem. Buh nám dává svého Ducha, který pusobí pokoj. „Prestante tedy 
mezi sebou válcit, prestante se vzpírat Boží vuli a podrid te se Bohu!“ 

V této podrízenosti se budeme moci vzeprít d áblu, protože to mužeme jenom v 
podrízenosti Kristu. Jedine tak se mužeme postavit pokušiteli, který se nám snaží namluvit, že 
je v porádku hrešit, jít si za vlastními touhami, oddávat se svým vášním a rozkoším. Když 
satan utece, máme prostor priblížit se k Bohu, který na nás trpelive ceká, aby nám vybehl 
vstríc. Cím více se navíc oddaluji od d ábla, tím více se približuji k Bohu. 

Na této ceste za Bohem je potreba umýt si ruce, jak rí   Jakub. Ruce zde reprezentují 
náš životní styl. Jde o opuštení našeho hríšného života, kdy zde Jakub konkrétne myslí honení 
se za vlastními vecmi, což vede k hádkám. 

Nejde však jen o životní styl, o to, co deláme navenek, ale také o to, co je v našem 
srdci. Proto následuje výzva k ocištení srdce. Nejde pouze o to, abychom se prestali hádat, 
abychom pouze zmenili naše vnejší chování, ale Buh vyžaduje ocištení srdce. Jde mu o to, 
abychom se zbavili všechny té pýchy, sobeckosti a nenávisti, abychom byli vnitrne ocišteni. 
Nestací pouze prehodit špinavý kabát, ale porád vydrhn               od ním. 

Tyto výzvy staví pred lidi dvojí tváre ci dvojí mysli. Jakubovi jde o urcitou 
nerozhodnost. Pripomíná mi to Eliášuv zápas na Karmelu, kdy se Eliáš vytocí a vyzve lid: 
„

“ (1Kr 18,21). O té nerozhodnosti jsme mluvili již v první kapitole 
v podobném kontextu. Jakubova výzva smeruje k tomu, abychom si vybrali, jestli tedy jdeme 
za Bohem v pokoji nebo po své ceste lemované konflikty. 

„ “ Stejne jako starozákonní proroci, 
tak i Jakub vyzývá k uvedomení si vážnosti situace, vážnosti svého hríchu, který se máme ucit 
nenávidet a truchlit nad ním, místo abychom se z nej radovali. 

Poznání hríchu nás totiž vede k pokore. Ježíš na mnohých místech vyzývá k tomuto 
prístupu. „

“ (Mt 23,11-12). „
“ (Lk 14,11). 

Podridte se tedy Bohu. Vzeprete se dáblu a utece od vás, približte se k Bohu a priblíží se k 
vám. Umyjte si  ruce, hríšníci , a ocistete svá srdce, lidé dvojí tváre! Bedujte, naríkejte a 
placte! Váš smích at se obrátí v plác a vaše radost v žal. Pokorte se pred Pánem, a on vás 
povýší

Jak dlouho budete poskakovat na obe strany? Je-li  Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže 
Baal, jdete za ním!

Váš smích at se obrátí v plác a vaše radost v žal.

Kdo je z vás nejvetší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 
ponižuje, bude povýšen Nebot každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo 
se ponižuje, bude povýšen
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Každý clovek, který se povyšuje nad druhého cloveka, se staví do pozice Boha, která 
mu nenáleží. Správným postojem je láska, kdy pokládám    hého za prednejšího než sebe, a 
tak mi nevadí, že on vyhraje místo me. Jedine v tomto prístupu lásky a pokory mužeme dojít 
povýšení u Boha. Ne že si to vydupeme a vybojujeme sami, ale že to pokorne prijmeme. 

A na tomto míste se vracíme k výroku, že Buh dává milost pokorným, kterí Jeho 
milost dovedou a chtejí prijmout. Naše pokora se dá vysledovat práve na našem živote a na 
našich vztazích s druhými lidmi. Jsme temi, kdo se honí za vlastními vášnemi, takže 
rozpoutávají konflikty? Nebo jsme temi, kdo pusobí pokoj a kdo se snaží o smírení s lidmi, 
jak nás k tomu posílá Ježíš? 

Uprímne receno, pokora je dalším z projevu naší víry, protože si uvedomujeme sami 
naši situaci, uvedomujeme si náš vlastní hrích. Apoštol Pavel vyzývá v listu Rímanum: „

“ (R 12,18). Touto výzvou bychom 
mohli na záver shrnout tento Jakubuv oddíl. Odložit vlastní touhy, hodit za hlavu pýchu a 
snažit se o pokoj. 

Je-li 
možno, pokud to záleží na vás, ži jte se všemi  v pokoji
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