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Ctení: Jk 3,1-18

Už máme za sebou polovinu Jakubovy epištoly. Videli jsem, jak se nám osvedcuje 
naše víra v case zkoušek, jak nás vede k životu naplnenému skutky, které jsou verohodným 
obrazem naší skutecné zbožnosti, která se neprojevuje líbivými slovy, ale dokonalými skutky, 
když v tichosti nasloucháme Božímu slovu. 

Minule jsme si to všechno pekne teoreticky shrnuli, když jsme si vysvetlovali, jak 
Jakub chápe spojení mezí vírou a skutky, tedy že víra     nutne vede ke skutkum, které 
ovšem nejsou základem našeho spasení. 

Nyní pred sebou máme otázku, kterou jsme již do jisté      nakousli v našem prvním 
zastavení, ale zde toto téma Jakub rozebírá více do hloubky. Máme pred sebou otázku, jak 
vypadá skutecná moudrost. 

„

“ (Jk 3,1-2).
Tento oddíl navazuje na cást, kdy Jakub mluvil o víre a o skutcích, že se musí 

navzájem propojovat, což není vždy jednoduché. Jakub zde vyzývá své bratry, aby se nehnali 
do ucení druhých, protože to s sebou nese cetná rizika. Nejde mu zde jednoduše o ucitelské 
posty, ale spíše o poucování druhých. 

Jakub zde mluví k verícím lidem, ke krest anum, a jako krest ané, co jsem si tak všiml, 
máme tendence druhé napomínat a moralizovat. Všichni preci víme, jak je to správne, jak 
bychom se meli chovat, jak bychom meli jednat, a když  idíme druhé, že tak nejednají, dáme 
jim to znát. 

„Jakub varuje: Nemyslete si, že když jste ti krest ané, musíte porád o necem poucovat 
a porád jim neco vysvetlovat. Víra se má pustit do života, ale ne v tom smyslu, že budete 
všechny okolo dirigovat a moralizovat, jak se co má delat podle té vaší víry správné.“1

Naráží tím na to, co již rekl, kdy mluvil o tom „zbožném“ mluvení, které ovšem 
zustává pouze u mluvení. Problémem je, že mluvením mužeme zpusobit hodne škody. Proto 
Jakub upozornuje, že ucitelé, ti, kterí vedou a poucují druhé, budou souzeni s vetší prísností. 
Cílem není lidi odradit od vyucování, ale spíše si uvedomit moc slova.

Jde o to, že když ucíme ci poucujeme druhé, tak tím ovlivnujeme jejich myšlení, a 
v konecném dusledku tedy jejich jednání. V zorném poli proto nejsou pouze ti, kdo ucí, ale 
také ti, které ucí. Pokud jsou lidé vyucováni špatne,     zodpovednost padá na hlavu ucitele. 
Touha vyucovat není sama o sobe špatná, ale lidé si musí uvedomit, že s tím prichází také 
zodpovednost.

Je paradox, že Jakub celou tu dobu vyucuje a poucuje, jak bychom se meli správne 
chovat. Sám si je ovšem tohoto paradoxu vedom, a proto neríká, že „ti, kdo ucí, budou 
souzeni prísneji“, ale že „my, kterí ucíme, budeme souzeni prísneji“. Jakub do toho zahrnuje 
sám sebe, a tak verejne vyznává, že si tuto svou zodpovednost uvedomuje. 

Hlavní duvod, proc práve varuje a proc budou ucitelé souzeni prísneji, je ten, jak 
zminuje ve druhém verši, že „

“
Jakubovi nejde o to, aby ucitelé byli dokonalí, protože to není možné. Všichni mnoho 

chybujeme. Známe ceské prísloví, že „chybovat je lidské“. Jsme preci jen lidi a chyby jsou u 
nás na bežném denním porádku. Ne že by to tak bylo dobre, ale je to tak. A Jakub si tuto 

                                                  
1 Mrázek, J.: , str. 63.

Pošeti lá moudrost

Nechtejte všichni  ucit druhé, moji  bratrí: vždyt víte, že my, kterí ucíme, budeme souzeni  s 
vetší prísností. Všichni prece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a 
dovede držet na uzde celé své telo

všichni  mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý 
muž, který dovede udržet na uzde celé své telo.
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skutecnost uvedomuje. Mluví opet stylem, že mezi ty chybující zarazuje i sebe. „My všichni 
chybujeme.“ Nejde mu tedy o dokonalost ucitele, ale spíše o to, aby si ucitelé byli vedomi jak 
své zodpovednosti za vyucované slovo, tak svých limitu a omezení, tedy že nám to nekdy 
ujede.

„Chybujeme, šlapeme vedle všichni a casto. I ti, kterí chtejí poucovat jiné. To samo o 
sobe neznamená, že by už nemeli co ríct nebo nemeli co mluvit. Spíše naopak: ten, kdo prošel 
krizemi a selháními, ten alespon ví o cem mluví, když mluví o živote … Ale ten, kdo šlápne 
vedle v tom, co ríká, kdo chce poucovat jiné a poucí špatne – ten muže napáchat dalekosáhlé 
škody. Mnohem závažnejší, než když chybuje sám v tom, co delá … Protože pouhým 
mluvením se dá napáchat mnohem víc, než co clovek dokáže svými ciny.“2

Ti, kterí chtejí ucit, musí mít toto vždy na pameti. Predávají Boží slovo lidem, kterí se 
podle neho mají rídit. Ucitelé by tedy meli peclive studovat Boží slovo a dál se vzdelávat, dál 
se ucit, aby mohli ješte více rust. Heslem pro muj život je: „Když se prestaneš ucit, prestáváš 
ucit.“

Každopádne, když to shrnu, tak Jakubovi jde o to, aby    jeho posluchaci (to zahrnuje 
nejen ucitele) uvedomovali, že slovo má velikou moc a    my sami jsme zodpovední za naše 
slova, protože jimi mužeme jak pomoci, tak ublížit. Ale aby to ješte více vyniklo, uvádí Jakub 
nekolik príkladu.

„

“ 
(Jk 3,3-5a). 

Jakubovi jde o to, aby potrhl onen fakt, že jazykem mužeme ovládat mnohé lidi, ac je 
to tak malický úd. Pomocí udidla krotíme kone, takže nás poslouchají a delají, co chceme, 
pomocí kormidla rídíme lode, které nás poslouchají a delají, co chceme, a pomocí jazyka 
rídíme lidi, takže nás poslouchají a delají, co chceme. To je Jakubova logika.

Když to reknu jinak, tak pomocí udidla mužeme manipulovat kone, pomocí kormidla 
lode a pomocí jazyka mužeme manipulovat lidi, mužeme manipulovat s nimi, s jejich 
myšlenkami a s jejich ciny. Proto je duležité, aby clovek umel s jazykem zacházet 
zodpovedne a nemanipuloval s lidmi.

Manipulace by se dala charakterizovat jako proces ovlivnování druhých, kdy jim 
predkládáme jednostranný pohled, vybíráme urcité informace, které se hodí k našemu zámeru, 
a tak neríkáme úplnou pravdu a vlastne lžeme. Manipulace zanechává druhého cloveka bez 
skutecné možnosti volby. Volba je pouze domnelá. Z prezentovaných skutecností se totiž jeví 
jedna cesta jako ta dobrá a druhá jako ta špatná, a tu    clovek zvolí tu dobrou, ke které je 
manipulován. 

Touto formou je ovšem cloveku brána jeho svoboda se rozhodnout, kterou cloveku 
udelil sám Buh. Manipulace se používá k dosažení vlastních cílu, ve vlastní prospech, ale 
nikdy ne v prospech toho, kým je manipulováno. Jde o ciste sobecké zájmy, ale ne o lásku 
k bližnímu, ke které nás Buh volá. 

Proto Jakub varuje pred takovýmto jednáním a ukazuje, že takoví ucitelé budou 
souzeni s vetší prísností. A tato prísnost ci toto varování je zde proto, abychom si 
uvedomovali zodpovednost a skutecnou podstatu vecí. Protože taková manipulace muže vést 
k dalším závažným vecem.

„

                                                  
2 Mrázek, J.: , str. 65. 

Dáváme-li  konum do huby udidlo, aby nás poslouchali , mužeme tak rídit celé jejich 
telo. Nebo si  predstavte lodi : Jsou tak veliké a jsou hnány   udkými  vetry, ale malé kormidlo 
je rídí, kamkoli  kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale muže se chlubit velkými  vecmi

Považte, jak malý ohen muže zapálit veliký les! I  jazyk je ohen. Je to svet zla mezi  našimi 
údy, poskvrnuje celé telo a nicí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny 
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“ (Jk 3,5b-8a).
Zde Jakub predstavuje, jaké dalekosáhlé dusledky muže     špatné využívání jazyka a 

slova. Jazyk je zde pripodobnen k malému ohni, který však postupne roste, až nakonec shorí 
celý les. Slovo muže zmanipulovat a zfanatizovat davy, muže vyvolat ruzné neshody nebo i 
války, a tak muže napáchat mnoho škody.

„Jakub tady pojímá sféru jazyka reci jako takovou zvláštní autonomní oblast – v naší 
hlave. V naší osobní integrite. Jazyk je neco, na cem se podílíme, co však nemáme tak úplne 
pod kontrolou.“3

V zásade jde o to, co je v nás skutecne skryto, co je pod poklickou našeho srdce. 
Možná zde opet mohu pripomenout Ježíšova slova: „

“ (Lk 6,45). 
Je to náš nezkrotný jazyk, který nás akorát žene do všech problému, který borí vztahy, 

prátelství, a který vyvolává hádky a rozbroje. Schopností mluvit se sice lišíme od všeho 
ostatního, které zkrotit dokážeme, ale jazyk nedokážeme vždy zkrotit, protože nedokážeme 
vždy zkrotit naše hríšné srdce, naše hríšné touhy. 

„

“ (Jk 3,8b-12). 
Stejne jako my lidé nemužeme zkrotit hrích, tak máme casto problémy zkrotit nás 

jazyk. Duraz, který na tento fakt klade Jakub, dokonce ukazuje, že slovem hrešíme casteji než 
svými skutky. Opet se v tom zrcadlí to, co se deje spíše u nás vevnitr, v našem srdci.

„Jednemi ústy žehnáme a dobrorecíme Bohu – protože jsme ti zbožní; a proklínáme 
lidi – nejlépe jinoverce, nebo jino-cokoli. A nevadí nám, že tím proklínáme neco, co bylo 
stvoreno k Božímu obrazu … V tomto príkladu to vypadá, že ten, kdo takto mluví, je z duše 
presvedcen, že takhle je to úplne správné. Protože když clovek blahorecí Bohu, tak prece musí 
zlorecit nejakému mohamedánovi, papeženci ci naopak beranovi a jiným heretikum nebo 
aspon bezvercum nebo komu už.“4

V církevní historii mužeme tuto skutecnost pozorovat pomerne dobre. Antisemitismus 
(ci presneji antijudaismus) vzešel z krest anství. Stredoveké inkvizice, upalování carodejnic, 
krížové výpravy a mnohá další zverstva, která krest ané delali ve jménu milosrdného Boha, 
ale pritom prehlíželi všechny ty biblické výzvy o lásce k bližnímu a o lásce k neprátelum. 

V dnešní dobe tato nevraživost v nekterých kruzích stále pretrvává. Ano, vztahy se 
v mnohém vylepšily, ale stejne zde zustává urcitá zdrženlivost, at  už ze strany protestantu ke 
katolíkum, tak ale i ze strany krest anu k jiným náboženstvím. Jde ovšem o velmi složitou 
debatu, tak nyní nebudu zabíhat do detailu.

Každopádne tomu tak být nemá, jak ríká Jakub. Nemužeme žehnat a proklínat 
zároven. Jako krest ané jsme Božím nástrojem, který má  o sveta prinášet požehnání, ne 
prokletí (viz. Gn 12,1-3). 

Následující dva príklady, které dává, pripomínají i Ježíšovo podobenství, že strom se 
pozná po ovoci (Mt 7,16-20). Jednoduše nemužeme delat obojí. Nemužeme být požehnáním a 
zároven prokletím. Jako by Jakub ríkal: „Musíte se rozhodnout, jaké ovoce chcete do sveta 
prinášet: žehnání, nebo proklínání. Milosrdenství, nebo nevraživost.“5 Ale ne obojí na jednou.

                                                  
3 Mrázek, J.: , str. 67.
4 Mrázek, J.: , str. 71. 
5 Mrázek, J.: , str. 72.

druhy zvírat i  ptáku, plazu i  morských živocichu mohou být a jsou kroceny clovekem, ale jazyk 
neumí zkrotit nikdo z lidí

Dobrý clovek z dobrého pokladu svého 
srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, cím srdce pretéká

Je to zlo, které si  nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však 
také proklínáme lidi , kterí byli  stvoreni  k Boží podobe. Z týchž úst vychází žehnání i 
proklínání. Tak tomu být nemá, bratrí moji . Což pramen z téhož zrídla vydává vodu sladkou i 
horkou? Což muže, bratrí, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Práve tak nemuže slaný pramen 
dávat sladkou vodu
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„

“ (Jk 3,13-18). 
Jak tedy vypadá moudrý clovek? Je to ten, kdo každého       sebe poucuje, kdo 

neustále mluví, jak by se veci mely delat správne, a kdo odsuzuje cokoli, co se vymyká jeho 
predstave o správnosti? 

Rozhodne ne! Jakub ukazuje, že pravá moudrost se projevuje príkladným životem 
v tichosti, ne v horlivém poucování, ale práve v tichosti, kterou prináší moudrost. Moudrý 
clovek totiž dokáže krotit svuj jazyk a dovede mlcet. Je to clovek, který dovede v tichosti 
prijímat zaseté slovo, naslouchá druhým lidem a situacím, které pricházejí do jeho života a 
nechává se poucit, takže pak dovede jednat dobre, milosrdne, a tak se jeho moudrost projevuje 
na jeho skutcích, na jeho živote v lásce k bližnímu. 

Narážíme na to opet. Dríve jsme si rekli, že moudrost v Bibli je vždy spojená 
s jednáním podle Boží vule, a toto jednání je vždy praktické, tedy ovlivnuje náš každodenní 
život. Pravá moudrost není o inteligenci nebo o chytrosti, ale o zpusobu života.

Proto jakákoli závist, svárlivost, kterou máme v srdci a která nás žene do hádek 
s druhými lidmi, nepochází od Boha, ale je to prizemní,   vocišná až d ábelská rozumnost, 
která má ovšem k lásce k bližnímu hodne daleko. 

Casto nás dokáží vytocit naprosté malichernosti. Necháme se druhými vyprovokovat a 
útocíme nazpet. Sváríme se, protože máme touhu vyhrát, protože nám jde o nás, abychom 
prosadili, co si myslíme, že je nejlepší. To vše ovšem prináší pouze zmatek a rozbroje namísto 
pokoje, který pro nás zamýšlí Buh. 

Jakub poté popisuje, že moudrost shury je cistá ci svatá, tedy že pochází od Boha a 
tudíž se liší od té lidské, je mírumilovná, tedy rozhodne ne svárlivá, ohleduplná, protože myslí 
na druhé, a je ochotná dát se presvedcit. Dá se presvedcit o opaku, protože dovede v tichosti 
naslouchat a prestat poucovat. Pravá moudrost od Boha    plná slitování a dobrého ovoce, bez 
predsudku a bez pretvárky.

Vidíte, že v techto charakteristikách moudrosti Jakub jaksi shrnuje, co již dávno rekl, 
když mluvil o pomáhání potrebným, protože zde se projevuje náš soucit, o posuzování 
druhých, protože tam se ukáže, zda deláme rozdíly nebo ne, a o skutcích, protože tam se zase 
uvidí, zda se jenom tváríme, ale naše víra se neprojevuje. 

Skutecná moudrost se tedy projevuje na našich skutcích a je viditelná na ovoci, které 
neseme. Zároven ovšem budeme sklízet to, co zasejeme. Pokud zaséváme hádky, sklidíme 
akorát kdejakou špatnost. Pokud však rozséváme pokoj,          od Boha ovoce 
spravedlnosti, které nám dává On sám. Všimnete si opet, že „ovoce nenese clovek, nýbrž ho 
do nej už rovnou zasévá Buh“.6

Když bych to nyní shrnul, tak jsme dnes mohli videt, že naše víra, která je hlavním 
tématem celé epištoly, se nejen projevuje na našich skutcích, ale také na našich slovech, 
prípadne tedy na našem mlcení. Víra nás má vést k moudrosti jednání. Za moudrost máme ve 
víre prosit, jak jsme videli na zacátku první kapitoly, protože pravou moudrost mužeme získat 
pouze u Boha a nikde jinde. 

Moudrost není o tom, že všechno víme a že všechno známe, ale naopak je to pokorný 
prístup, že práve toho ješte mnoho nevíme a neznáme. Je to pokorný prístup, který se nechá 

                                                  
6 Mrázek, J.: , str. 77. 

Kdo je mezi  vámi moudrý a rozumný? At ukáže své skutky dobrým zpusobem živo a, v 
tichosti , kterou dává moudrost. Máte-li  však v srdci  horkou závist a svárlivost, nechlubte    
moudrostí a nelžete proti  pravde. To prece není moudrost pricházející shury, ale prízemní, 
živocišná, dábelská. Vždyt kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká 
špatnost. Moudrost shury je predevším cistá, dále mírumi lovná, o           ochotná dát se 
presvedcit, plná slitování a dobrého ovoce, bez predsudku a bez pretvárky. Ovoce 
spravedlnosti  sklidí u Boha ti , kdo rozsévají pokoj
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presvedcit o opaku, kdy je clovek ochotný naslouchat a nechat se použit místo toho, aby porád 
jen poucoval. Moudrý clovek jedná v lásce, ne v hnevu. Jde mu o druhé, ne o prosazování 
sama sebe a svých názoru. Je to clovek, který jedná po         vule. 

Moudrí lidé se nesnaží aktivne vyvolávat hádky a rozbroje, ale naopak dokáží 
pristupovat k problému pokorne, trpelive, mírumilovne a vždy s otevrenou myslí, protože jim 
nejde o ne samotné. Ale k tomu více príšte. 
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