Štvrtok 1. marca 2018
Piesne: ES č. 328, 543
Text: Jk 4, 1 – 10
„1Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ - z vašich žiadostí, ktoré bojujú
vo vašich údoch? 2Túžobne žiadate, ale nemáte; vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť;
máte zrážky a boje (medzi sebou) - ale (nič) nemáte, lebo neprosíte; 3prosíte, ale nedostávate,
lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti! 4Vy [cudzoložníci a] cudzoložnice, či
neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom
sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. 5Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: Až po
závisť túži (po nás) Duch, ktorému dal prebývať v nás? 6Dáva však väčšiu milosť; preto
hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 7Poddajte sa teda Bohu, ale
vzoprite sa diablovi - a utečie od vás. 8Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky,
hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia; 9uvedomte si svoju biedu, žalostite a
plačte! Nech sa váš smiech obráti na žalosť a radosť na žiaľ! 10Pokorte sa pred Pánom a
povýši vás.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Jakub si kladie otázku: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky?“ Z týchto otázok
vidíme, že aj prvotná cirkev prechádzala rôznymi skúškami. Názorové nezhody, ktoré v cirkvi
zažívame i dnes, nie sú novým fenoménom. Dokonca kresťania a židia sa toľko hádali na
rímskych predmestiach, že ich hádky, v ktorých mali záľubu, vyvolávali mnohé nepokoje
a cisár Claudius ich musel vyhostiť, aby mu nezničili Rím. Ale o čo ide Jakubovi, keď si
kladie otázku: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky?“ Vonkoncom mu nejde o to,
v akej fáze bojaschopnosti (aj tej argumentačnej) sa nachádzajú jedni alebo druhí. Ide mu o to,
aby si uvedomili, odkiaľ pramení, odkiaľ pochádza to, že ako kresťania sa do krvi hádajú,
a kam to nakoniec môže vyústiť. Veď Ježišovo učenie je predsa o nastavovaní tváre (Mt 5,
39), o láske k blížnym či dokonca o láske k nepriateľom (Mt 5, 44; 1Pt 4, 8). Jakub si na
položené otázky aj odpovedá: To určite nie je zhora. To nie je od Boha. To je z vás,
z vašich hriešnych žiadostí, ktoré vyvolávajú nepokoj. Chcete viac majetku, viac peňazí,
vyššie postavenie, chcete vládnuť a prijímať uznanie od ľudí, chcete byť ako Boh. A to je tá
zlá žiadosť, na ktorú doplatili Adam a Eva, keď k nim prišiel diabol s ponukou: „Otvoria sa
vám oči a budete ako Boh“ (1M 3, 5). Človek vo svojej hriešnej žiadostivosti – namiesto toho,
aby prosil Boha o zbavenie svojich sebeckých túžob a začal Mu dôverovať, že On predsa vie,
čo nám má dať a čo je pre nás dobré, chce byť ako Boh. Chce vládnuť. Ale to sa nám vždy

vypomstilo. Liekom na zlé žiadosti je pokora, preto Jakub vyzýva kresťanov: „Poddajte sa
teda Bohu.“ Pýcha vedie človeka k nadradenosti, vďaka ktorej si myslí, že má nárok na
všetko. Pýcha vytvára žiadostivosť a túžbu mať oveľa viac, ako v skutočnosti potrebujem. Ak
vo svojom živote vnímame podobné žiadostivosti, ktoré nás vedú k hádkam, mnohým
roztržkám či akejsi nadradenosti nad druhých, tak je najvyšší čas pokoriť sa pred Bohom, aby
nás vo svojej milosti časom povýšil. Amen.

Modlitba:
Nebeský Bože, túžime po niečom, čo nám chýba, čo sami nemáme, ale namiesto toho, aby
sme sa obrátili správnym smerom, svoju nevyrovnanosť obraciame proti iným, a tak vo
svojom okolí spôsobujeme mnohé napätia. Nauč nás, Svätý Bože, zmĺknuť pred Tebou,
očistiť si ruky, posvätiť srdce, uvedomiť si svoju biedu, žalostiť a plakať, aby sme Ti
pokorným spôsobom života vzdali česť a slávu. Amen.
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