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Ctení: Jk 2,1-13

V první cásti jsme mluvili o osvedcení naší víry v dobe zkoušek, které nás vede 
k dokonalosti, k dokonalému skutku. To vše proto, že jsme se znovuzrodi i slovem pravdy, 
tedy že jsme se v Kristu nove narodili, že žijeme nový život, že jsme v Kristu nové stvorení. 

Minule jsme se dívali na to, jak vypadá naše zbožnost. Rekli jsme si, že zbožnost je 
naše odpoved  na to, co pro nás Buh udelal, tedy že nás zachránil. Ve zbožnosti se projevuje 
naše skutecná víra a vdecnost. Mluvili jsme o tom, že zbožnost se neprojevuje krásnými 
slovy, která postrádají ten dokonalý skutek, ale že naše slova se   sí stát telem, musí se stát 
skutkem, musí se nejak projevit.

Mluvili jsme konkrétne o tom, že se naše zbožnost projevuje v péci o potrebné, 
predevším o vdovy a sirotky, kterí se sami o sebe nedokáží postarat. Nejsou to tedy naše 
slova, která ukazují na náš zbožný život, ale naše skutky vdecnosti. 

V dnešní cásti budeme pokracovat v premýšlení, jak se prakticky muže a má 
projevovat naše zbožnost. Zameríme se prevážne na otázku bohatství a chudoby, ale také 
souzení druhých. 

Název tohoto zastavení je „bohatí chudáci“, což vyjadruje jeden z dalších paradoxu 
Bible a naší bláznivé víry. Zároven mírí na obe strany. Budeme mluvit o chudácích, kterí jsou 
bohatí, ale také o bohatých, kterí jsou chudáci.

„

“ (Jk 2,1-4). 
Jakub zde uplatnuje jednoduchou logiku, kterou dál rozvádí. Jednoduše by se to dalo 

vyjádrit slovy: „Veríš? Nesoudíš!“ Jakub apeluje na své bratry v Kristu, kterí verí v Ježíše 
Krista1, aby nedelali rozdíly mezi lidmi.

Ono „delání rozdílu mezi lidmi“ je vyjádreno v rectine jedním slovem, které znamená, 
že se clovek dá jednoduše ovlivnit tím, co má pred ocima.2 Doslova by se ten první verš dal 
preložit: „Jestliže nedeláte rozdíly mezi lidmi, máte               ista, našeho Pána slávy.“ 

A v tomto je radikální výzva, kterou Jakub pred nás staví. „Bud  vaše víra spocívá 
v tom, cemu veril Ježíš, co on považoval za slavné, poprípade v cem byla ta jeho sláva –
anebo v tom, že nadbíháte lidem. Bud  spoléháte na stejného hod   y, jako Ježíš – a nebo to 
není ježíšovská víra,“3 ale pouhé spoléhání se na lidské hodnoty. 

Ona hlavní výzva zde spocívá v tom, abychom nehledeli na to, co máme pred ocima, 
ale abychom se snažili na veci a na lidi kolem nás dívat z Boží perspektivy. Pripomíná mi to 
príbeh ze Starého Zákona, kdy Samuel mel pomazat dalšího krále na místo zavrženého Saula, 
ale díval se jenom na zevnejšek. Myslel si, že zvolen      Daviduv bratr, který vypadal 
urostle a královsky, ale Hospodin mu rekl: „

“ (1S 16,7).

                                                  
1 Zde musíme mít porád na mysli, že to, co Jakub nyní popisuje, se týká skutecné víry, tedy víry takové, jaká by 
ve skutecnosti mela být, té osvedcené. Musíme to mít na pameti v celé Jakubove epištole, že má na mysli bratry 
a sestry v Kristu, kterí jsou již dospelí ve víre (ne dokonalí). 
2 Recky: . Mrázek, J.:  (Jihlava: Mlýn, 2006), str. 43. 
3 Mrázek, J.: , str. 44.

Bohatí chudáci

Bratrí moji , jestliže veríte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte delat rozdíly mezi 
lidmi . Do vašeho shromáždení pri jde treba muž se zlatým prstenem a v nádherném odevu. 
Pri jde také chudák v ošumelých šatech. A vy venujete svou pozornost tomu v nádherném 
odevu a reknete mu: ´Posad se na tomto cestném míste,´ kdežto chudému reknete: ´Ty postuj 
tamhle, nebo si  sedni  tady na zem.´ Nedeláte tím mezi  sebou rozdíly a nestali  se z vás soudci , 
kterí posuzují nesprávne?

Nehled na jeho vzhled ani  na jeho vysokou 
postavu, nebot já jsem ho zamítl. Nejde o to, nac se dívá clovek. Clovek se dívá na to, co má 
pred ocima, Hospodin však hledí na srdce

prosópolémpsia Bláznovství víry podle Jakuba
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Je to cloveku prirozené, ale naneštestí hríšné, že se nejprve dívá na veci, které má pred 
ocima. Pred tím však Jakub varuje. Za svuj príklad si bere rozlišování mezi bohatými a 
chudými lidmi. 

Dává príklad, že do shromáždení nám prijde bohatý a chudý clovek. Ten bohatý má 
zlatý prsten, což neznamená, že je ženatý. Recký výraz, tedy Jakubuv novotvar, vyjadruje 
skutecnost, že ten clovek je ovešený zlatými prsteny. Je to clovek, ze kterého jeho bohatství 
prímo vyzaruje na první pohled. Je to pan Nekdo. Nekterí vykladaci dokonce usuzují, že se 
jedná o pecetní prsten, který náležel vládním úredníkum, kterí meli moc rozhodovat. 
V Ježíšove dobe to byl treba také Pilát, který jej necha     ižovat.4

Zároven ovšem prichází chudák ve špinavých a ušmudlaných šatech. Je to clovek, ze 
kterého naopak je na první pohled zrejmá jeho chudoba   jeho poníženost. Je to clovek, který 
nic nemá, žádné peníze, žádnou moc. Proste chudák. 

Minule jsme mluvili také o špíne a o cistote. Mluvili      o cisté zbožnosti, že se 
projevuje zájmem o potrebné. Nyní se zde vyskytuje špí    která je ovšem jiného charakteru. 
Minule jsme mluvili o špíne, která je duchovního charakteru a pred kterou se máme chránit. 
Zde je ovšem pouze fyzická špína. Ta nás neznecišt uje. 

Urcitým zpusobem nám zde mohou zaznívat Ježíšova slova: „
“ (Mk 7,15). Ježíš sice 

na tomto míste mluvil o necistých pokrmech, ale ona podstata je zde stejná. Fyzická špína 
tohoto sveta nás neznecišt uje, protože nejde o to, co      pred ocima, ale o to, co máme 
v srdci. Nejde o to, co máme prímo pred ocima, tedy jasne bohatého muže nebo jas   o 
chudáka, protože to není ježíšovská víra, ale lidská hríšnost. 

Proto zacíná Jakub takové jednání kritizovat. Kritizuje, že si hledíme spíše toho 
bohatého, který má moc, zacneme jej uctive obskakovat, posadíme ho do první rady ve sboru 
a venujeme mu svuj cas. Na druhou stranu tam prijde chudák, který je preci zvyklý sedet na 
zemi, treba takový bezdomovec, a tak aby nám neušpinil naše calounení, tak jej posadíme 
nekam stranou na zem nebo ho klidne necháme stát. 

A takovýchto podobných soudu udeláme za den nespocet.       žena má preci vždy 
prednost. Ten clovek támhle je opravdu hrozne tlustý.      politická strana má lepší volební 
program, takže když se ti to nelíbí, tak se s tebou o tom pohádám. Jak muže nekdo jezdit tak 
starou krachnou. On nemá ani vysokou školu. A mnohé další príklady. 

Koneckoncu, dobrý vzhled je neco, co je v dnešní spolecnosti také opevováno. A 
nemám tím na mysli pouze príliš hubené, až anorektické modelky, které se za cenu krásy a 
úspechu vzdaly svého zdraví. Nemám tím na mysli pouze úspešné politi    herce a 
multimilionáre, kterí jsou pod drobnohledem novin a o    rých se neustále píše, protože je 
máme neustále pred ocima. Ale vezmete si treba i takové prosté jablko. Lidé dají prednost 
krásne nablýskanému jablícku, které dobre vypadá, a které bylo vypestováno na farme za 
použití velké dávky postriku, takže je tak trochu jedovaté. Takové jablícko je lepší, alespon na 
první pohled, než jablícko z osobní zahrádky, které má spoustu kosmetických vad, ale je 
alespon zdravejší. 

A práve proto Jakub ríká, že deláme mezi lidmi (ale i     i) rozdíly, ale posuzujeme 
to podle špatných merítek. Nedíváme se na veci, na které hledí Buh, ale soudíme podle toho, 
co máme pred ocima, a tak se z nás stali soudci, kterí soudí nesprávne nebo, když to 
preložíme doslova, kterým to špatne myslí.

Stavíme se do role, která nám nenáleží. Stavíme se do      soudcu, kterí soudí 
nesprávne, a tím jsou ponižováni druzí lidé. Ježíš vyzýval: „ “ 
(Mt 7,1). K tomu se ale ješte dostaneme.

                                                  
4 Mrázek, J.: , str. 44.

Nic, co zvencí vchází do 
cloveka, nemuže ho znesvetit; ale co z cloveka vychází, to jej znesvecuje

Nesudte, abyste nebyli  souzeni
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Cílem je, abychom si navzájem nenadržovali, což platí  boustranne. Nemáme 
nadržovat bohatým, ale ani chudým, protože pred Bohem  sou si všichni rovni. „

“ (Lv 19,15-16).5

Když shrnu tento oddíl, tak nám Jakub ríká, abychom prestali mezi sebou delat rozdíly 
na základe vecí, které máme pred ocima, abychom nedali na první dojem, ale abychom se 
snažili na druhé dívat se z Boží perspektivy. Všichni jsme si rovní. V Kristu není žádného 
rozdílu mezi námi. Pripomenu už jen slova apoštola Pavla Galatským: „

“ (Ga 3,28-29a). 

„

“ (Jk 2,5-7). 
Jakub se zde zdá být ponekud jednostranný, jako by snad nadržoval chudým, ale není 

tomu tak. Zameruje se spíše na chudé, ale duvod je takový, že chudými je daleko casteji 
opovrhováno než bohatými. V tomto kontextu se nám mohou vybavit také Ježíšova slova: 
„ “ (Lk 6,20). 

Slovo blahoslavený by se z rectiny dalo preložit také jako št astný. A zde je opet ten 
známý paradox, který jsme již videli v první kapitole, kdy Jakub vybízel k radosti ve 
zkouškách. Na tomto míste Jakub ukazuje, že Buh vyvolil chudáky, aby byli bohatí. Staví 
naše pozemské normy na hlavu.

Jsou to ti chudí, opovrhovaní, nuzní, bezmocní, kterí jsou dedici Božího království. Ti, 
kterí si zakusili tvrdou realitu života a kterým nezbylo nic jiného než spolehnout se na Boha. 
„Ti chudí jsou bohatí vírou (jenom vírou, protože nic        nemají).“6 A bohatství víry se 
ukazuje práve na vytrvalosti a naprostém spoléhání se    Boha, které vede k vecnému životu 
v Božím království, jehož jsme dedici. 

Opet jsme u toho, že se musíme spoléhat na jiné než pomíjející hodnoty, kterými jsou 
napríklad peníze, moc nebo postavení. Musíme se spoléhat na nepomíjejícího Boha. Jeh  a 
jen Jeho musíme následovat do duverovat mu. A tato duvera, tato víra nás vede k tomu, že se 
díváme na druhé z Jeho perspektivy, Jeho ocima. Presne o to zde Jakubovi jde. 

Na chvíli se zde ale zastavme. Co tedy ti bohatí? Ti mají u Boha smulu? Rozhodne ne. 
Ježíš sám ovšem staví jasnou výzvu: „

“ (Mt 16,24). Zde se vracíme k pokore, k pokorení sebe sama pred Bohem, které 
vede k pravému následování. 

Ježíš na to hned dodává: „
“ (Mt 16,25). Ztratit svuj život pro Krista znamená 

získat skutecný život v Kristu. Ztratit svoje hodnoty, svuj žebrícek hodnot, znamená získat 
nový, Kristuv. Znamená to prestat posuzovat podle sebe a zacít posuzovat podle Ježíšových 
merítek. Znamená to odevzdat se plne Kristu, se všemi svými postoji a názory.

Když za Ježíšem prišel bohatý mladík, tak ho Ježíš nenechal bez nadeje a vyzval ho 
k následování: „

“ (Lk 18,22). Jinými slovy mu rekl: „Vzdej se všech svých hodnot a všeho, na 

                                                  
5 Mrázek, J.: , str. 46. Výrok v Levitiku „ “ je velmi bežný 
a objevuje se hlavne na konci ruzných právních ustanovení. Duvod je takový, že je to Hospodin, který vše vidí. 
Výrok je zminován proto, aby lidé pamatovali na Hospodina, který je vysvobodil, aby si jej pripomínali, a tak 
z vdecnosti dodržovali všechna Jeho prikázání. Je to navíc Hospodin, který vše vidí a který zjedná spravedlnost. 
„ “ (Ž 140,13). 
6 Mrázek, J.: , str. 47.

Nedopustíte 
se bezpráví pri  soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani  brát ohled na mocného; budeš 
soudit svého bližního spravedlive. … Já jsem Hospodin

Není už rozdíl mezi 
židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni  jste jedno v Kristu 
Ježíši

Poslyšte, moji  mi lovaní bratrí: Cožpak Buh nevyvoli l chudáky tohoto sveta, aby byli  bohatí 
ve víre a stali  se dedici  království, jež zaslíbi l tem, kdo ho mi lují? Vy jste však poníži li 
chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevlácejí vás pred soudy? Nemluví práve oni  s 
pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi  vysloveno?

Blaze vám, chudí, nebot vaše je království Boží

Kdo chce jít za mnou, zapri  sám sebe, vezmi svuj kríž a 
následuj mne

Nebot kdo by chtel zachránit svuj život, ten o nej pri jde; kdo 
však ztratí svuj život pro mne, nalezne jej

Prodej všechno co máš, rozdel chudým a budeš mít poklad v nebi ; pak pri jd a 
následuj mne!

Bláznovství víry podle Jakuba Já jsem Hospodin

Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákum zjedná právo
Bláznovství víry podle Jakuba
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cem si tolik zakládáš, a následuj mne. Sám niceho dosáhnout nemužeš a tvuj majetek te 
nespasí. To všechno pomíjí. Jedine ve víre a v naprosté odevzdanosti Bohu mužeš získat 
spasení a život vecný.“ 

Aby bylo jasno, tak problémem nebyl samotný majetek. Ve Starém Zákone mužeme 
videt, že bohatství bylo dokonce znakem Boží prízne, že se Buh stará. Takže problémem 
nikdy nebyl majetek samotný, ale lidský prístup k majetku. Centrem kritiky Bible vuci 
majetku je vždy jeho zneužívání v neprospech chudých, jejich utlacování a ponižování. A tím, 
že uprednostnujeme bohaté, tak ponižujeme chudé, jak píše Jakub.

Na toto ponižování ale hned dodává: „

“ (Jk 2,6b-7). A tato kritika je také oboustranná. 
Na jednu stranu zde vidíme utiskování ze strany bohatých, které je v centru kritiky, 

vlácení pred soudy a vysmívání se Kristove jménu.7 Jakub toto jasne odsuzuje, protože to 
v Božích ocích vede k ponižování chudých.

Na druhou stranu je zde ale kritika chudých, kterí, tím že uprednostnují bohaté, dávají 
svou duveru, svou víru opet v pozemské pomíjitelné hodnoty. V první kapitole jsme si rekli, 
že problémem naší víry muže být jak bohatství, tak chu  ba. Bohatství v tom, že na nej príliš 
spoléháme, a chudoba, protože toužíme po bohatství, ne po Bohu. Predcházením si bohatých 
dáváme jakýmsi zpusobem najevo náš prístup k penezum. 

A presne v tomto kontextu predcházení si bohatých Jakub ukazuje na onen absurdní 
fakt, že to jsou preci ti bohatí, kterí nás utiskují. Když se vrátíme k obrazu onoho muže se 
zlatým prstenem, k panu , pak tento paradox zaznívá ješte absurdneji. 

V dnešní dobe v naší zemi sice nezažíváme žádné pronásledování jako jej zažívali 
adresáti Jakubovy epištoly, ale preci jen je nám až príliš známé ono posuzování a 
uprednostnování majetku. Majetek nám totiž muže zajistit pohodlný církevní život. 

Navíc když se podívám do našich shromáždení, tak casto v nem chybí ta nejchudší 
vrstva, bezdomovci. Soustred ujeme se na evangelizaci strední a bohaté vrstvy, protože jsou 
nám bližší a protože víme, jak s nimi jednat. Chlubíme se svetu tím, že krest anství preci jen 
není pro hlupáky a prost ácky, protože máme mezi sebou       vzdelaných lidí a 
vysokoškoláku, ale temi potrebnými, když už je máme, tak se jimi moc nechlubíme. 

Nebo si vezmeme nám bližší prípad. Asi se nám v poslední dobe nestalo, že by ve 
stejnou chvíli prišel do sboru žebrák a starosta. Dobre, uznávám. Ale preci jen jsem již 
tolikrát zažil, že pokud byl prítomen starosta nebo místostarosta, byl obvykle pozván za 
kazatelnu, aby se s námi podelil o pár pekných, casto však bezbožných slov. Osobne mi to 
nevadí a prijde mi to i pekné, ale zamýšlím se spíše nad „obycejnými“ lidmi, se kterými se ve 
sborech setkáváme casteji a této príležitosti se jim nedostane. Zajímalo by me proc asi…

Vezmu príklad ješte z jiného, ac podobného soudku. Neprijde vám, že se v církvi 
mluví prevážne o lidech, kterí jsou videt? O kazateli, o staršovstvu, o hudební skupince a o 
vedoucích mládeží, dorostu, besídek a podobne. Když neco potrebujeme, tak jdeme primárne 
za temito církevními „extroverty“, a v tom všem zapomínáme na naše milé „introverty“, kterí 
by se casto také rádi zapojili, ale protože se príliš        tak si nikdy o nic nereknou. 
Soustredíme se na „spolecensky bohaté“, zatímco ti „sp          chudí“ zustávají za oponou, 
na strídacce.8

                                                  
7 Tato zmínka „ “ jasne ukazuje na krest. Mrázek, J.: 

, str. 48. Nemusí zde jít konkrétne o vysmívání se prímo Kristu, ale také vysmívání se naší víre, což je 
bráno jako výsmech samotnému Bohu, který je garantem n       y. 
8 Tato kritika je mírena predevším na vedoucí, kterí pr          yto „introverty“ v církvi. Tato kritika se však týká 
i me samotného. Mnozí vedoucí si k tomu stežují, že tito lidé nic nedelají a že se zdají být pasivními cleny sboru. 
Casto to ovšem bývá tak, že jsou to oddaní modlitebníci, kterí treba drží sbor nejen na modlitbách, ale i svou 
pravidelnou úcastí na bohoslužebných setkáváních. Pokud je chceme víc zapojit, je to úkol predevším vedení. 

Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevlácejí vás 
pred soudy? Nemluví práve oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi 
vysloveno?

Nekdo

jméno, které bylo nad vámi vysloveno Bláznovství víry podle 
Jakuba
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Když shrnu tento Jakubuv oddíl, tak mužeme videt, že se jasne staví proti jakémukoli 
zvýhodnování a vyzývá nás k nestrannosti. Navíc celý tento argument je zarámován do jakési 
ironie, kdy ríká: „Nejenže straníte lidem, takže se nerídíte vírou vašeho Pána, ale navíc ješte 
straníte tem, kterí vám ubližují, kterí vás utiskují a kterí vás privádejí do problému.“

„

“ (Jk 2,8-11).
Zde Jakub hloubeji vysvetluje, proc je stranení lidem     né, hríšné. Je zde zmínen 

královský zákon, který mluví o milování bližního. Tento zákon se nazývá „královský“ ne 
proto, že by v nem bylo všechno shrnuto9, ale protože „odpovídá Božímu království.“10 Je to 
zákon, který ukazuje na skutecnou realitu Božího království. Jinými slovy, jde o standard 
Božího království. 

Tento standard platí pro všechny verící. Dríve jsme si rekli, že tento zákon 
nedodržujeme, protože bychom si chteli neco zasloužit, ale protože jako verící krest ané, tedy 
jako obcané Božího království, víme, že to má cenu, že to za to stojí. 

Nebo ješte jinak. Uvedu nyní príbeh z židovské Mekilta11, který vysvetluje, proc Buh 
vydal Desatero, Zákon. „Jeden král, který prijel do provincie, rekl lidem: ´Mužu být vaším 
králem?  ́Ale lidé mu rekli: ´Udelal jsi pro nás neco dobrého, že bys mel nad námi vládnout?´
A co mel tedy pak delat? Postavil jim mestské hradby,        l jim prísun vody a bojoval za ne 
v bitvách. A pak, když se jich opet zeptal: ´Mužu být vaším králem?   odpovedeli mu: ´Ano, 
ano.  ́A podobne je to i s Bohem. Vyvedl Izraelce z Egypta, nechal pro ne rozestoupit vody 
more, poslal jim manu, vyvedl jim ze zeme pramen, dal     krepelky a bojoval za ne bitvu 
s Amálekem. [n ] A Buh také rekl Izraeli: ´Já jsem Hospodin, tvuj Buh, nebudeš mít jiného 
boha mimo mne – já jsem nad vámi prevzal vládu v Egypte.  ́ A tak, když mu odpovedeli: 
´Ano, ano. ,́ pokracoval: ´Nyní, když jste tedy uznali mojí vládu, musíte také pr       moje 
výnosy: Nebudete mít jiné bohy mimo mne.´“12

Všichni lidé žijeme zde na zemi a jsme soucástí nejakého vládního zrízení, at  už je to 
demokracie, monarchie, diktatura nebo cokoli jiného. To, že jsme obcany toho státu, nás 
zavazuje, abychom dodržovali dané zákony. S Bohem je to ovšem jinak. My sami se Bohu 
zavazujeme k dodržování Jeho pravidel, protože jej prijímáme do našeho života a protože 
nám již ukázal, že se na Nem mužeme spolehnout. 

Když nekomu straníme, tak prestupujeme tento Boží zákon, který jsme se rozhodli 
dodržovat, a tím v konecném dusledku zpochybnujeme vládu našeho Krále. Prestoupením 
jediného zákona prestupujeme zákon jako celek, a tudíž jsme hodni odsouzení. Prestoupením 
jednoho zákona totiž zpochybnujeme autoritu toho, kdo     vydal, a v konecném dusledku 
zpochybnujeme zákon jako celek.13

                                                  
9 Zde narážím na známý oddíl, kdy Ježíš staví prikázání lásky k Bohu a lásky k bližnímu nad všechny ostatní 
zákony, protože v nich jsou všechny zákony shrnuty. Na nic stojí celý zákon i proroci (Mt 22,36-40). 
10 Mrázek, J.: , str. 49. 
11 Mekilta je sbírka pravidel interpretace. Slovo pochází s aramejštiny a v hebrejštine mu odpovídá 
(merítko, pravidlo). Jedná se o soucást halachického (ukazuje na            pravidla pro každodenní život) 
Midraše (zpusob výkladu textu), který konkrétne vyklád   nihu Exodus. 
12 E.P.Sanders,  (London: SCM Press, 1993), str. 86.
13 Apoštol Pavel mluví ve svém listu Rímanum o nemožnosti naplnení zákona, presneji o tom, že ze skutku 
zákona nebude nikdo ospravedlnen. Jedinou možností je      v Ježíše Krista (R 3,19-24). Nikdo nemuže zákon 
naplnit a proto je potreba víra ve Spasitele, Ježíše Krista, který jediný naplnil zákon dokonale. 

Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: `Mi lovat  budeš bližního 
svého jako sám sebe,´ dobre ciníte. Jestliže však nekomu straníte, dopouštíte se hríchu a 
zákon vás usvedcuje z prestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom priká  ní 
klopýtl, provini l se proti  všem. Vždyt ten, kdo rekl: `Nezcizoložíš,´ rekl také: `Nezabi ješ.´ 
Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, prestupuješ zákon

Bláznovství víry podle Jakuba
middah
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Jako príklad zde Jakub dává prikázání „nezcizoložíš“ a „nezabiješ“, pricemž to 
vypadá, že cizoložství není jejich hlavní problém, ale spíše vraždení. „

“ (Jk 2,11b). 
Tento fakt nám v dnešní sexualizované spolecnosti muže pripadat absurdní. Už jenom 

na základe Ježíšova výroku: „
“ (Mt 5,27-28). Rekli 

bychom, možná, že v dnešní dobe je práve cizoložství tím nejvetším problémem, ne vraždení. 
Na druhou stranu ale musíme vzít v potaz kontext tehdejší doby, která, verte neverte, byla 
také dost sexualizovaná a sedmé prikázání bylo pod silnou palbou neprítele. Proto se dával 
takový duraz na sexuální cistotu, který mužeme pozdeji v historii pozorovat u mnohých, mezi 
nimiž byl i svatý Augustin.14 Takže v oblasti sexuální cistoty na tom byli lépe než v oblasti 
vraždení.

Koneckoncu se ale v dnešní dobe setkáváme s onou sexuální abstinencí taktéž. Stohy 
knih byly napsány na téma chození, vztahu mezi mužem a ženou a na téma sexuální cistoty. 
V urcitém slova smyslu, ac s sexualitou neustále bojujeme, tak je to boj, na který    
zamerujeme a který nám celkem jde. Otázkou je, jestli    ve vraždení není také naším vetším 
problémem. Preci jen Ježíš rekl: „

“ (Mt 5,21-22). 
Mezi hnevem a zatracováním je zmíneno i snižování bratra, jeho ponižování. To vše je 

v Božích ocích na úrovni vraždy. Proto zde Jakub zminuje konkrétne tento príklad. Protože 
odsuzování a ponižování bratra je problém. Je to hrích, kdy je porušováno šesté prikázání, 
nezavraždíš15. 

Jakub nás vyzývá, abychom jednali jako obcané Božího království podle královského 
zákona, co se tedy týce našeho chování k ostatním lidem. Naše souzení, naše stranení lidem 
na základe toho, co máme pred ocima, je jasným porušením šestého prikázání.

„
“ 

(Jk 2,12-13).
Temito slovy Jakub zakoncuje tento oddíl. Znovu se zde setkáváme se zákonem 

svobody, který je zmínen na konci první kapitoly. Rekli jsme, že zákon svobody jednak 
ukazuje na naši svobodu od hríchu, ale také na naši svobodu k lásce a ke službe druhým. 

Když jsme vybízení, abychom mluvili a jednali jako ti, kterí mají být souzeni tímto 
zákonem svobody, tak je nám pripomínáno, co pro nás Ježíš již vykonal. Vracíme se k tomu, 
že se musíme do tohoto zákona zahledet, abychom v nem spatrili naši hríšnost a uvedomili si 
potrebu milosti. A v tomto prípade, když máme na mysli tuto potrebu milosti, která nám byla 
již poskytnuta, tak nás Jakub vyzývá, abychom tak také jednali, tedy milosrdne. 

V této souvislosti se mi vybavuje Ježíšovo podobenství,     mluvil o nemilosrdném 
služebníku, který svému pánu dlužil tolik, že to nemohl nikdy splatit. Když však prosil o 
milost, pán se slitoval. Jakmile ale vyšel ven, narazi  na cloveka, který dlužil jemu, ale když 
jej prosil o odpuštení, neslitoval se nad ním a dal ho zavrít. Když se o tom doslech jeho pán, 
nechal toho služebníka zavrít také, protože neprojevil milosrdenství,       mu bylo projeveno 
(Mt 18,23-35). 

                                                  
14 Mrázek, J.: , str. 50. 
15 V hebrejském originál nejde o pouhé zabití, ale spíše o          vraždu. Dobre je to videt napríklad 
v Deuteronomiu 19, kde je zmínen zákon o útocištných mestech: „

“ (Dt 19,5b-6). Všimnete si zde 
durazu na neúmyslné zabití, kterému nepredcházela  k bratru. 

Jestliže necizoložíš, ale 
zabíjíš, prestupuješ zákon

Slyšeli  jste, že bylo receno: `Nezcizoložíš.´ Já však vám pravím, 
že každý, kdo hledí na ženu chtive, již s ní zcizoloži l ve svém srdci

Slyšeli  jste, že bylo receno otcum: Nezabi ješ! Kdo by zabi l, 
bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hnevá na svého bratra, bude vydán 
soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán rade; kdo    ho bratra zatracuje, propadne 
ohnivému peklu

Mluvte a jednejte jako ti , kterí mají být souzeni  zákonem svobody. Na Božím soudu není 
mi losrdenství pro toho, kdo neprokázal mi losrdenství.     mi losrdenství vítezí nad soudem

Bláznovství víry podle Jakuba

Kdo zabil svého bližního neúmyslne, aniž jej 
kdy predtím nenávidel, … at se utece do jednoho z tech mest, aby zustal naživu

nenávist
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Pokud jsme se skutecne zahledeli do zákona svobody, poznali svuj hrích a poznali 
Boží milost, pak tak máme také jednat. Buh sám nám k tomu dal príklad, když odpustil náš 
dluh, který jsme nemohli splatit, a tak nám prokázal milosrdenství. Když nás pak vysílá do 
sveta, tak nás vysílá s poselstvím, abychom toto milosrdenství, tuto lásku, prokazovali 
druhým, a tak jim ukazovali na Boží království. 

Je to milosrdenství, které vítezí nad soudem. Pokud nemluvíme a nejednáme 
milosrdne, pokud deláme rozdíly mezi lidmi, povyšujeme se nad nimi a nenávidíme je, pak 
stále upadáme do hríšného starého života, kdy jsme se             do dokonalého zákona 
svobody. Možná jsme ješte nepochopili skutecnou hloubku toho, co nám Buh odpustil, kde 
projevil své milosrdenství. Proto také Ježíš rekl: „

“ (Mt 5,7). 

Pouze jako chudáci, kterí si uvedomují svou bezmoc a závislost na Bohu, mužeme 
skutecne pochopit hloubku Božího milosrdenství, které nás promenuje do milosrdných 
bohácu víry. Pouze v sebezaprení a ztráte všech našich pozemských pomíjitelných jistot a ve 
spolehnutí se na nepomíjitelného Boha mužeme získat to nejvetší bohatství. 

Jsou to práve pozemské pomíjitelné veci, které nás svádí pryc od Boha a od Jeho lásky 
a milosrdenství, takže na ne zapomínáme, a tím pádem jsme nemilosrdní k druhým. Pozemské 
veci nejsou špatné samy o sobe, ale stávají se špatnými, pokud na nich založíme náš život a 
budeme jim dávat prednost pred Bohem. V ten moment se totiž stávají našimi modlami. A 
v ten samý moment, kdy se naruší naše láska k nepomíjitelnému Bohu, naruší se prirozene i 
naše láska k bližnímu.16

Naše nestrannost muže být mnohým cestou ke spasení a k poznání Boha, když jim 
projevíme nestrannou lásku a milosrdenství. K takovému jednání nás zde Jakub vyzývá. 

                                                  
16 První prikázání lásky (láska k Bohu) je shrnutím první desky zákona (Desatero, prikázání 1-4) a druhé (láska 
k bližnímu) je shrnutím druhé desky (Desatero, prikázání 5-10). Druhá deska zákona staví na té první, bez které 
jinak nedává smysl. Láska k bližnímu je založena na lásce k Bohu, protože clovek byl stvoren k obrazu Božímu. 
Pokud nemiluji Boha, nemám základ pro lásku k Jeho obrazu. 

Blaze mi losrdným, nebot oni  dojdou 
mi losrdenství
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