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Píseň: S297 - Balada velkopáteční + modlitba; Oddíl k
výkladu: Jk 3, 7 - 18
Milí přátelé,
minulý týden jsme začali Jk 3. Tato kapitola se věnuje
konkretizaci Jakubovy moudrosti a „čistého náboženství,“ kterým
se věnuje již od Jk 1.
Moudrost a nemoudrost, pravé a nepravé náboženství/víru
Jakub poměřuje užíváním jazyka. Nikoli však dle toho jak člověk
hovoří - vulgárně, ostentativně gramaticky správně, nespisovně,
vzdělaně apod. Nýbrž jestli je pánem svého jazyka. Totiž zda si
vůbec uvědomuje, co řeč a slovo obnášejí a působí. A zda je tedy
dovede udržet na uzdě.
Rozeklaný jazyk
Opakovaně Jakub nazvučuje Kázání na hoře i stvoření světa.
Nejinak je tomu i v Jk 3, zejména v první části. Jazyk je malý a
drobný, a přesto hýbe světem i celým lidským životem. I v tom je
člověk obrazem Božím - Boží slovo má také moc hýbat celým
lidským životem i světem. Ba ho stvořit i zničit.
Ale lidský jazyk je dvojaký. Takřka rozeklaný jako hadův z Gn
3. Snadno stejná ústa, stejný jazyk, stejná víra zlořečí1 člověku, dští
zášť a zlobu, proklíná, soudí a zatracuje bližní a stejný jazyk, stejná
víra stejnými ústy dobrořečí a chválí a děkuje a snižuje sám sebe,
když se obrací k Bohu. Jak je to vůbec možné?
Jk 3, 11 pak zdůrazňuje, že nejde o formu. Nejde o to, že si
někdo zasakruje, když mu něco spadne na nohu. Jde o to, že slova
jsou vždy zvnějšněním toho, co je uvnitř člověka. Jeho podstaty,
názorů, víry. A tak, kromě rozeklaného hadího jazyka máme slyšet
názvuk také Ježíšova „ne, co do člověka vchází, nýbrž co z něj
vychází, to jej znesvěcuje.“ (Mk 7, 15 + 20).
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Nejen, že vyslovuje zlé. Zlořečení (jinak také „proklínání“ - Jk 3, 9) je opakem
dobrořečení (doslova z lat. bene-dictus), jinak „požehnáním.“ Jde tedy o přání zlého jinému
člověku, ne „jen“ o říkání zlého o někom.
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Tak jsou také slova ovocem víry. Tedy vnějším dokladem,
ukazatelem, směrovkou k tomu, jaký člověk je. Čemu věří. Komu se
podřizuje. Zda pravdě - a tak co není pravda (co nelze dokázat)
prostě neříká. Natožpak aby říkal opak toho, co je zjevnou
pravdou. Nebo se podřizuje tomu, co od něj zrovna čekají druzí tedy je populistou. Nebo si prostě říká, co chce, kdy chce a jak
chce. Vždyť přece „takovej jsem, tak se s tím srovnejte,“ nebo „ale
to je jen můj názor.“ Nebo jen rychleji mluví než myslí...
Jakub tuto myšlenku dotahuje do konce. Protože však
postupuje právě od životní, vnější praxe k vnitřním postojům a
nastavením, tak tímto koncem není „jak to žít,“ nýbrž „jaké jsou
názory, postoje, víra.“ Pokud tedy někdo přeje lidem špatné, ba
dokonce to i nahlas vyslovuje nebo o to usiluje (např. pomluvami),
nemůže uvnitř něj být zřídlo sladké vody. Vždyť ty, které proklíná
a kterým zlořečí, jsou úplně stejně Božím stvořením k Božímu
obrazu jako je on sám.2
I v tomto je však Jakub důsledný. Nejde se před ním vymluvit
na to, že „mi to prostě ujelo.“ Právě to je jedna z nejhorších výmluv
před Jakubem i Bohem. Copak Bohu někdy něco „prostě ujelo?“
Právě neschopnost ovládat svůj jazyk je snad větším průšvihem,
než ho vědomě užívat ke zlému. Tím hůře neochota usilovat o
ovládání svého jazyka - vždyť je to přece můj názor!
Jak by asi vypadal svět i lidské vztahy, kdyby si každý člověk
nejprve rozmyslel, co a proč a proč právě takhle chce říct. Tedy
nejdříve myslel a teprve potom mluvil. A za všechno, co vysloví,
přijímal plnou zodpovědnost. Bez výmluv. To by bylo rovnosti a
pokoje mezi lidmi!
Moudrost
Stejně pokračuje také při konkretizaci moudrosti. Moudrost a
rozumnost lze prokázat také pouze na skutcích, bez nichž jakoby
nebyly (= „byly mrtvé“). Tímto ovocem či ukazatelem pak má být
„dobré obcování skutky“ (kralický překlad) v tiché/krotké
(kraličtí) moudrosti.
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Srv. Ježíšovu reakci na posměšky, když byl ukřižován - Lk 23, 34.
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Moudrý tedy je ten, kdo se umí krotit, kdo se umí ovládat.
Kdo umí mlčet. A to vše také činí Což je opět velice starozákonní:
„Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.“ (Př 25,
28). A jinými slovy také Pavel v Ř 6, 12: „Nechť tedy hřích
neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu
zachce.“
Což je jen logické, když první polovina Jk 3 ukazuje, jak
hluboce se člověk obvykle neumí ovládat. Jak hluboce se nechce
ztišit ani mlčet. Ani ten mrňavý jazky často neovládá, natož aby za
něj přijímal zodpovědnost. Jak potom celé tělo?
Tak i prvním krokem moudrosti je sebeovládání. Krocení
sebe sama. Nikoli ovládání, druhých, krocení druhých. Takový je
rozumný, takové jsou skutky moudrosti. Což je opět paradoxní:
Moudrost a rozumnost se projevují často tak, že člověk něco
neudělá. Totiž zlé, neprospěšné, nedomyšlené, dvojaké.
Proto Jakub za lháře označí ty, kteří se prezentují jako
moudří a rozumní, ale přitom jejich srdce svírá závist a hořkost a
svárlivost. I těm sice přiřkne určitou moudrost, ale pouze
moudrost lidskou, přízemní, ďábelskou, hovadnou (kraličtí).
Skutečná, božská moudrost totiž jde dál než je jen pouhé
sebeovládání ve smyslu reflexe a uzdy vnějších projevů. To je
pouze první krok. Dobrý, nevyhnutelný, ale pouze první. Kdo se
sice vnějšně ovládá, takže nedští, co má na srdci, ale přitom jeho
srdce svírá hořkost a zloba a zlořečení, je stále jejich otrokem.
Není svobodný. Není moudrý ba často ani rozumný. A dřív nebo
později si někde jinde uleví. Ale ne vůči tomu, vůči komu takové
pocity prožívá. To je totiž, v lidské společnosti, kdovíproč,
nevhodné.
A nápadně ďábelské. Tato společenská smlouva totiž řeší
vnější formy (tomuhle ne - ale jinde jinému ano), nikoli vnitřního
obsahu. Ale právě o to vnitřní, o podstatu, názory a víru Jakubovi
jde - ne o vnější praxi. Ta je „pouze“ ukazatelem toho podstatného.
Nevyhnutelným ovocem toho podstatného.
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Daleko lepší je se navzájem třeba i seřvat s tím, s kým mám
nějaký problém. Než hlavně s ním ne, ale kudy chodím si na něj
stěžuji.3
První možnost totiž vede k nápravě vnitřního postoje. K
vnímání druhého jako stejně hodnotného, stejně stvořeného
stejným Bohem. Druhé je opět jen pomlouvání a zlořečení, které
nemohou vést k rovné a spravedlivé konfrontaci a tak
roz(h)řešení. Třeba i jen úpravou pochopení, že to zúčastnění
vlastně mysleli jinak. Jaká úleva, narozdíl od jedovatých slin!
Pravá moudrost
Pravou moudrostí myslí Jakub moudrost Boží. Tedy
moudrost, která vždy krotí všechny své části. Která je vždy pánem
situace alespoň co se týká svého nositele.
Tak jde o moudrost, která se nejenom ovládá, ale zahořklost,
hněv a zlobu ani nepociťuje. Její pramen, její srdce není kyselé,
nýbrž sladké. Protože svobodné od sebe samého (a v důsledku od
druhých).
Proto je především čistá, tedy neznečištěná4. Pak
mírumilovná, protože rozbroje a konflikty nevyhledává, a i když
do nich vstoupí, tak směřuje k míru. Ačkoli je to někdy velmi
dlouhá cesta. K tomu dodejme, že řecké eirénikos je ekvivalentem
hebrejského šálomu. Tedy pokoje (srv. kralický překlad + Jk 3, 18).
Což by nebylo možné bez ohleduplnosti. Zde považuji
ekumenický překlad za výstižnější než kralické „povolná.“ Ale to je
posunem významu slov. Protože po-volná znamená „být po vůli,“
tedy vnímat jiné vůle přinejmenším jako stejně důležité, jako je ta
má. Ba dokonce se Jiné vůli někdy (ideálně vždy) podřídit. Zde se
termíny ohleduplnost a povolnost potkávají - tedy berou vážně
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Také psychologové dokládají, že „ulevování si“ od frustrace, zklamání či hněvu
např. vykřičením se, pomluvami, bušením do pytle apod. funguje pouze v případě
krátkodobých podnětů (např. jsem se kopl o gauč). Naopak v situacích, kdy je problém
dlouhodobý (šikanuje mě nadřízený, frustuje mě partner), takovéto „ulevování si“ zesiluje
toto prožívání, místo aby ho umenšovalo. Ovocem je tedy pravý opak.
4
Doslova ř. hagné = svatá, nevinná. Tedy prosta hříchu. Tedy dle Boží vůle.
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aůbec v potaz také jiné pohledy na věc. A jsou ochotny se jim
podřídit.
Což Jakub pro jistotu následně vysloví: Ochotná dát se
přesvědčit. Dosl. „otevřena faktům, otevřena diskusi, rozhovoru,
rozumnosti.“
A tak je jen logické, že taková moudrost se nepřetvařuje.
Vždyť to vlastně ani pořádně neumí, protože nemůže umět. A tak
je upřímná. Dosl. anhypokritos. Zde asi řečtině dobře rozumíme.
Dalším nevyhnutelným ovocem takové moudrosti je pak
prostota od předsudků, od upřednostňování někoho a
slitování/milosrdenství.
To vše velice dobře vystihuje jednání Boží. Také v Kristu.
Proto jde o dokonalou moudrost. Bůh nikomu nestraní, vůči
nikomu nemá předsudky, je plný slitování a činí mnohé
milosrdenství.
Dokonce je ochotný nechat se přesvědčit (např. Gn 18, 23-33;
ale také ukřižování). Což je u Boha naprosto udivující, když ví vše.
Proč se Vševědoucí nechává přesvědčit?
Jakub tedy nabízí kopii Božího jednání pro člověka. Kopii
Boží moudrosti pro člověka: Jednej, jako Bůh. Buď moudrý, jako
Bůh. Ačkoli mnoho slitování, nestranění a neposkvrněnost cizím
hříchem mohou vypadat bláznivě.
Buď moudrý jako Hospodin, protože pak tě čeká ovoce
spravedlnosti právě od Boha.
Působení pokoje
Čímž se také vyjasňuje, co Jakub myslí tím závěrečným
„rozséváním/působením“ pokoje. Mimochodem, i zde je eirené, o
něco výše ekumenickými přeložené jako mír...
Díky porozumění této typicky arabské kategorii už asi víme,
jak hluboký je rozdíl mezi mírem = klidem zbraní a pokojem =
vyrovnaností, neporušeností. Působit pokoj totiž snadno znamená
„dělat v lidských očích problémy.“ Třeba zdůrazňováním
posvátnosti některých dnů - kolika lidem a firmám jen tohle
strašně vadí!
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Ale i to již Jakub vyřešil dříve. Hned v Jk 1 - mějte radost z
problémů a zkoušek! Budete mít problémy! Hlavně se nesnažte je
hlavně nemít!
Rozsévat pokoj opět znamená jednat jako Bůh. A že Bůh často
v lidských očích působí problémy! Přínášet pokoj znamená
přinášet a rozsévat Boží vůli.
Ale Bůh tak nikdy nečiní násilně, hlasitě, bez možnosti volby.
Ba právě naopak. Bůh rozsévá svůj pokoj nenápadně, tiše a proto
moudře. Každý má svobodu ho odmítnout. A nikomu za to není
spíláno. Bůh nikoho nijak zásadně nepřesvědčuje - kdo o něj
nestojí, toho Pán Bůh ponechá v jeho rozhodnutí, které respektuje.
Ačkoli je Stvořitelem a Vládcem světa.
Možná proto se ale nikdy nevzdává a svůj pokoj rozsévá
pořád dokola. Ačkoli často dopadnou tato zrnka na skálu, spálí ho
slunce nebo sezobou ptáci...
Závěr
Člověk může být moudrý jako Bůh. Protože jsme stvořeni k
Božímu obrazu. A nebo může být člověk moudrý přízemně, lidsky.
Tedy tak, že horko-těžko krotí pouze vnější projevy, ale uvnitř hoří
oheň msty, zahořklosti, zlořečení, svévole.
Boží moudrost znamená krotit také vnější projevy. Ale jde
mnohem dál - krotí i vnitřní prožívání. Ne že by člověk nikdy
nesměl pocítit hněv, zklamání, smutek atd. Ale umí tyto náhle se
objevivší pocity zkrotit, udržet na uzdě (Jk 3, 3). A nechat je odejít,
odplynout. Časem také zcela bez povšimnutí. Jak blízké je takové
pojetí moudrosti buddhismu!
Jen takto lze rozsévat pokoj. Jen ten, kdo se učí moudrosti
Boží je toho schopen. Protože je svoboden hlavně sám od sebe,
nikoli hlavně od vnějšího světa. Stejně jako je dokonce sám od
sebe svoboden Bůh.
Jak o tom Jakub pokračuje už v Jk 4, 1-2.
Píseň: S327 - De profundis + modlitba Páně
Rozhovor

