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1 O UČITEĽSKOM POVOLANÍ (3, 1-4) 

 

1 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, 

εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα ληψόμεθα· 

1 Не мн0зи ўчи1тєліе бывaйте, брaтіе мо‰, 
вёдzще, ћкw б0лшее њсуждeніе пріи1мемъ, 

1 Bratia moji, nestávajte sa mnohí učiteľmi, veď 

viete, že prijmeme prísnejší rozsudok, 

___________ 

3, 1. Potom, čo apoštol Jakub v druhej kapitole svojho 

všeobecného listu podrobne vysvetlil, že viera bez 

skutkov je mŕtva, neužitočná a nedostatočná k spáse, 

tretiu kapitolu začína varovaním, že ani učiteľstvo 

neprinesie učiteľovi a jeho poslucháčom žiadny úžitok, 

ak nebude spojené s dobrými skutkami a cnostným 

životom v duchu správnej viery a učenia. Učiteľské 

povolanie je samo o sebe veľmi významné a veľké. 

Prináša však so sebou aj veľkú zodpovednosť za vernosť 

pravde a do istej miery aj za učeníkov. Ak je vykonávané 

pravdivo a s láskou, privádza učiteľa aj učeníkov 

k spáse, ak je však vykonávané nepravdivo, alebo bez 

lásky, privádza k večnému odsúdeniu. Uvedené 

skutočnosti viedli apoštola Jakuba k vysloveniu slov: 

„Bratia moji, nestávajte sa mnohí učiteľmi“. 

Vyššie uvedené slová boli každopádne láskyplným 

a bratským varovaním, čomu nasvedčuje aj oslovenie 

„bratia moji...“ (gr. ἀδελφοί μου; csl. брaтіе мо‰). 



6 

 

Vzhľadom na povahu adresátov však mohli byť aj 

výčitkou. Z obsahu predchádzajúcich kapitol je vidno, že 

adresáti listu mali problém s prijímaním slova pravdy 

ako živého učenia, ktoré sa nemá iba počúvať, ale má sa 

aj vykonávať. Takto naladení ľudia zvyčajne neprijímajú 

slovo pravdy srdcom, ale iba rozumom, v dôsledku čoho 

ho nevykonávajú, ale chcú o ňom iba veľa 

hovoriť, mudrovať a poučovať iných. Zachovávanie 

Božích prikázaní a uplatňovanie princípov pravdy, 

spravodlivosti a lásky sa im vidí ťažké, preto chcú akoby 

„zameniť skutky iba za slová“
1
, čo samozrejme 

neprináša žiadny úžitok, ale naopak iba ešte väčšie zlo a 

pohoršenie. Pohnútky takýchto ľudí k učiteľskej službe 

sú „hodné pokarhania“
2
.  

„Učitelia“ (gr. διδάσκαλοι; csl. ўчи1тєліе) sú 

v Cirkvi nie na to, aby iba teoreticky poučovali, ale na 

to, aby o pravde svedčili zo svojej skúsenosti súčasne aj 

slovom, aj životom. Ich učiteľská služba nemá 

vychádzať od nich, ale od Boha, má to byť prejav 

Božieho daru, daru Svätého Ducha
3
. Ich služba nemá 

byť motivovaná ziskom
4
, ale má byť naopak 

sprevádzaná a potvrdzovaná cnosťami, dobrými 

duchovnými aj telesnými skutkami viery a lásky. Službe 

učiteľov nemá byť cudzia „sociálna prax“
5
 v prospech 

                                                 
1
 ЛОПУХИН, А. П.: Толковая Библия. Харвест 2000, s. 995. 

2
 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером.: Соборное Послание св. Апостола 

Iакова. Кiевъ 1901, s. 193. 
3
 Pozri Mt 23, 10; 1Jn 2, 27; Rim 12, 6-8; 1Kor 12, 7-11. 28-29; Ef 

4, 10-12; Gal 1, 12; Kol 1, 28; 3, 16.  
4
 Pozri Jn 10, 12-13. 

5
 HOPPE, R.: List Jakubův. Kostelní Vydří 2001, s. 66. 
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celého spoločenstva Cirkvi. O učiteľoch sa Sväté Písmo 

Starého aj Nového Zákona zmieňuje na viacerých 

miestach ako o tých, čo si zasluhujú veľkú úctu
6
, 

a ktorých služba je veľkým darom (charizmou) Svätého 

Ducha
7
. V Didaché sa spomínajú aj putujúci učitelia, 

ktorí svoju službu v prvotnej Cirkvi vykonávali na 

rôznych miestach
8
. Zmienky o učiteľoch v apoštolských 

listoch nám učiteľov opisujú ako Bohom povolaných 

a zároveň poslaných ľudí, ktorí vykonávajú pravidelné 

vyučovanie veriacich, ktorých učia „poznaniu viery. Sú 

to starší kresťania, ktorí zasväcujú mladších do 

podrobností viery a života v Christovi. Sú to 

pokračovatelia v prvotnom diele apoštolov. Často aj 

samotní apoštoli vykonávali učiteľské dielo, pretože 

apoštoli boli v prvom rade učiteľmi
9
. Rozdiel medzi 

učiteľmi a (prvými) apoštolmi je iba ten, že kým učitelia 

učili učenie, ktoré prijali od apoštolov, apoštoli boli 

bezprostrednými svedkami vykupiteľského diela nášho 

Hospodina Isusa Christa, očitými svedkami Jeho 

vzkriesenia, vyslanými Ním samotným, aby priniesli do 

sveta evanjeliovú zvesť spásy“
10

. To samozrejme nemení 

nič na tom, že aj po prvých apoštoloch existovali 

a existujú aj ďalší, ktorí tak ako tí prví prijímajú učenie 

                                                 
6
 Prem 8, 10; 1Tim 5, 17. 

7
 Pozri Sk 13, 1; 1Kor 12, 28; Ef 4, 11. 

8
 ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11, 1; 13, 2; 15, 2. In: 

ΚΡΙΚΩΝΗ, Χ. Θ.: Αποστολικοι Πατερες, Τ. 1. 2. vydanie. 

Θεσσαλονικη 1995, s. 27, 29, 31. Slovenský preklad: UČENIE 

DVANÁSTICH APOŠTOLOV (DIDACHÉ). In: SPISY 

APOŠTOLSKÝCH OTCOV. 2. vydanie. Bratislava 2004, s. 73-75.  
9
 Pozri Sk 6, 2. 

10
 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν.: Ερμηνεία εις τήν Επιστολήν τοῦ Ιακώβου. 

Θεσσαλονίκη 1975, s. 70-71. 



8 

 

od samotného Boha a odovzdávajú ho ľuďom. 

Príkladom je apoštol Pavol, ktorí nepatril medzi prvých 

dvanástich ani sedemdesiatich apoštolov, a predsa sa stal 

apoštolom, ktorý „neurobil o nič menej ako veľkí 

apoštoli“
11

 a Evanjelium „neprijal ani sa ho nenaučil od 

človeka, ale zo zjavenia Isusa Christa“
12

. Ďalšími 

príkladmi sú rôzni apoštolom rovní svätí po všetky 

stáročia histórie Cirkvi. Hlavným učiteľom každej 

„miestnej Cirkvi je už od apoštolských čias biskup. Od 

neho vychádza učenie aj prikázanie učiť vo vzťahu 

k ďalším učiteľom. Biskup zaujíma pred ostatnými 

poverenými učiteľmi miestnej Cirkvi také postavenie, 

aké pred biskupom zaujíma apoštol“
13

. To znamená, že 

učitelia majú učiť v súlade s poverením a pod dozorom 

biskupa, no aj biskup má učiť v súlade a pod dozorom 

učenia apoštolov. Súlad a porozumenie v Cirkvi tak 

môže dobre fungovať iba vtedy, ak sú všetci verní 

svojmu povolaniu a nedopúšťajú sa priestupkov a 

svojvôle v učení. Platí to rovnako pre učiteľov a kňazov, 

ako aj pre biskupov.    

Varovane alebo upozornenie apoštola Jakuba, aby sa 

nestávali „mnohí“ (gr. πολλοὶ; csl. мн0зи) učiteľmi, 

neznamená, že učiteľov má byť za každú cenu málo, 

alebo že túto svätú službu majú odmietať aj dôstojní 

a schopní ľudia. Je zrejmé tiež to, že apoštol na tomto 

mieste „nezakazuje prijímanie vzájomnej starostlivosti 

medzi kresťanmi v duchu pokory a bratského záujmu 

s cieľom, aby každý usmernil toho druhého 

                                                 
11

 2Kor 11, 5. 
12

 Gal 1, 12. 
13

 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν., cit. dielo, s. 71. 
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prostredníctvom upozornenia na nedostatky 

a prostredníctvom rád k napredovaniu v živote 

v Christovi“
14

. Keby učitelia, o ktorých hovoril apoštol 

Jakub, čestne uskutočňovali svoju službu a povolanie, 

apoštol Jakub by im v tom určite nijako nebránil 

podobne, ako prorok Mojžiš nezabránil Eldádovi 

a Médadovi, aby prorokovali, hoci Isus syn Navinov 

(Jozue) bol kategoricky proti ich činnosti
15

. Slovami 

tohto verša chcel apoštol Jakub povedať iba to, že naozaj 

schopných a dôstojných učiteľov nebýva veľa, pretože 

iba „málokto môže splniť požiadavky“
16

 na učiteľstvo, 

a že je lepšie, aby sa málo schopní kandidáti na 

učiteľstvo tejto veľmi zodpovednej službe radšej vyhli. 

Už Isus Christos ukázal v tomto príklad, keď si „nie 

mnohých, ale nemnohých vyvolil za učiteľov, konkrétne 

dvanástich apoštolov, pretože nie všetkým sa dáva 

plnosť (daru) učenia“
17

. Ak niet dostatok vhodných 

kandidátov na učiteľstvo, potom radšej „malý počet 

učiteľov, ktorí majú naozaj dar učiť, urobí lepšiu 

a plodnejšiu službu v oblasti učiteľstva v Cirkvi, než 

veľký počet tých, ktorí sa za postavením učiteľa 

náhlia, sú na neho dosadzovaní a pôsobia tak rozruch 

a škandály v zhromaždení veriacich.  

                                                 
14

 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς 

Διαθήκης. τ. 3. 4. vydanie. ’Αθῆναι 1996, s. 258. 
15

 Pozri 4Mjž 11, 27-30.  
16

 ΑΓΟΥΡΙΔΗ, Σ. Χ.: Υπόμνημα εις τήν επιστολήν τοῦ Αγίου 

Ιακώβου. Αθηναι 1956, s. 56. 
17

 ИЛАРИЙ АРЛЬСКИЙ, св.: Трактат на семь Кафолических 

посланий. In: БРЭЙ,  Д.: Библейские комментарии отцов 

Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. 

Кафолические послания. Тверь 2008, s. 44. 
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Slová apoštola v tomto treba chápať tiež ako 

varovanie pred samozvanými učiteľmi, ktorí sa stali 

učiteľmi nie preto, že ich povolal Boh cez svoju Cirkev, 

ale preto, že sa tak rozhodli sami, svojvoľne. Takéto 

konanie je v rozpore so slovami Evanjelia: „Človek si 

nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba“
18

. 

Najväčším príkladom je v tomto samotný Isus Christos, 

ktorý dokonca aj o sebe povedal: „Syn nemôže nič robiť 

sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca... Ja nemôžem nič 

robiť sám od seba... nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, 

ktorý ma poslal“
19

. Aj apoštolom povedal: „Bezo mňa 

nemôžete nič urobiť“
20

. Podobne sa vyjadril aj apoštol 

Pavol v súvislosti s kňazským povolaním, ktorého 

súčasťou je aj učiteľská služba: „Túto hodnosť si nik 

nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh“
21

. 

V duchu týchto slov skutočnými učiteľmi sú len tí ľudia, 

ktorí „sú povolaní cez rôzne okolnosti riadené božskou 

Prozreteľnosťou, ktorí majú o sebe dobré svedectvo od 

veriacich Cirkvi a  ktorí nie sú povolaní sami sebou, ale 

Cirkvou. Len takýto majú byť ustanovovaní za 

učiteľov
22

. Ustanovovanie a prijímanie osôb na službu 

v Cirkvi sa má diať s najväčšou starostlivosťou“
23

. Toto 

pravidlo je súčasťou aj posvätných kánonov Cirkvi
24

. 

                                                 
18

 Jn 3, 27. 
19

 Jn 5, 19. 30. 
20

 Jn 15, 5. 
21

 Hebr 5, 4-5. 
22

 Pozri Sk 13, 2; 15, 25. 
23

 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα.... τ. 3., s. 258. 
24

 64. pravidlo 6. všeobecného snemu. In: ПРАВИЛА 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ съ толкованiями Никодима, 

епископа Далматинско-Истрiйскаго. том I. Москва 2001, s. 552-
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Skutočný a schopný učiteľ neprijíma na seba 

učiteľskú službu bez povolania od Boha a Cirkvi. 

Z histórie Cirkvi sa nám zachovalo nemálo svedectiev 

o tom, že „najschopnejší a Bohom vyvolení ľudia na túto 

službu ju dokonca odmietali prijať, pretože si 

uvedomovali váhu povinností aj zodpovednosti za 

nich“
25

. Takéto svedectvá nájdeme aj vo Svätom Písme
26

 

aj v životopisoch svätých. Azda najznámejším je v tejto 

súvislosti prípad sv. Jána Zlatoústeho.     

Výzva apoštola Jakuba k opatrnosti v 

prijímaní učiteľskej činnosti nie sú adresované 

presbyterom, ktorí boli riadne ustanovení a čestne si 

vykonávali svoju prácu. Vyplýva to z toho, že pre 

presbyterov je učiteľská služba samozrejmosťou 

a povinnosťou. Ak by ju nedokázali dobre vykonávať, 

potom by bolo lepšie, aby neboli ani presbytermi, ale 

aby ich nahradil niekto, kto vie dobre a pravdivo učiť. 

Výzva apoštola Jakuba bola adresovaná nedôstojným 

presbyterom, nedôstojným biskupom
27

 a tiež aj 

niektorým nedôstojným laikom, nakoľko v apoštolskej 

dobe sa aj spomedzi laikov niektorí stávali učiteľmi 

kresťanskej viery
28

. Varovanie apoštola Jakuba sa týka 

tých, ktorí si „mysleli, že majú dar učiteľstva, no 

v skutočnosti sa ponáhľali zaujať učiteľské povolanie iba 

z ctižiadosti a pýchy. Z takéhoto predčasného 

                                                                                             
554. Porovnaj PRAVIDLA všeobecných a místních sněmů i sv. otců 

pravoslavné církve. Praha 1955, s. 56. 
25

 КИБАЛЬЧИЧЪ, И.: Опыт обозрения и объяснения соборного 

послания св. ап. Иакова. Москва 2004, s. 93-94. 
26

 Pozri 2Mjž 4, 13; Jer 1, 6. 
27

 Pozri 3Jn 1, 9-10. 
28

 Porovnaj 1Kor 14, 1-5. 26. 



12 

 

a nemiestneho ponáhľania vznikal v zhromaždení 

veriacich zmätok a neporiadok“
29

 a tiež „protirečenia, 

spory (hádky), falošná sláva a rozkoly“
30

. Podobný jav 

spomína aj kniha Skutkov apoštolských a apoštol 

Pavol
31

. 

Skutočnosť, že napriek veľkej namáhavosti 

a zodpovednosti učiteľskej služby sa vždy našlo veľa 

takých ľudí, ktorí ju na seba brali aj napriek tomu, že na 

ňu neboli vôbec schopní a pripravení, je vyvolaná 

viacerými príčinami. Prvou z príčin je fakt, že učiteľom, 

najmä v minulosti, bola spravidla prejavovaná osobitná 

úcta a pozornosť. Ďalší prijímali túto službu „z pýchy, 

ďalší kvôli odmietaniu čistého učenia Evanjelia, pretože 

ich rozum ho nedokázal dať do súladu s životom 

človeka, ktorý sa „rozkladá v žiadostiach sebaklamu“ (Ef 

4, 22) a ešte iní kvôli chamtivosti ako Šimon mág, ktorý 

si chcel od apoštola Petra za peniaze kúpiť neoceniteľné 

dary Svätého Ducha... Boli aj takí ľudia, ktorí sa 

podujímali učiť iných bez akéhokoľvek povolania na 

toto dielo s tou myšlienkou, že svoju nemiestnu smelosť 

ospravedlnia tým, že ich dielo je akoby spasiteľné. No či 

sú dobré plody podobného konania? História kresťanstva 

svedčí o tom, že nehľadiac na všetky varovania 

Spasiteľa, apoštolov a Cirkvi po všetky stáročia sa (ak 

výsledok činnosti vyššie spomínaných ľudí) objavovali 

zlé výhonky heréz a prinášali horké plody, ktoré sa 

                                                 
29

 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα.... τ. 3., s. 257-258. 
30

 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, οσ.: Ερμηνεία εἰς τάς επτα 

Καθολικάς ’Επιστολάς Τῶν ‘Αγίων ’Αποστόλων ’Ιακώβου, Πέτρου, 

’Ιωάννου καί ’Ιούδα. Θεσσαλονίκη 1986, s. 105. 
31

 Pozri Sk 15, 1. 24; 1Kor 14, 20-33; 1Tim 1, 3-7; Tit 1, 10; Hebr 5, 

12; Porovnaj Jer 23, 21. 
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neznalým ľuďom podávali na pokrm ako sladké. Kvôli 

tomu sa mnohí uchýlili k „prázdnym rečiam“ (1Tim 1, 6-

7), znepokojovali Božiu Cirkev, zneucťovali Christovu 

Nevestu (Cirkev) a trhali jej panenský odev. Objavenie 

sa veľkého množstva nepovolaných učiteľov je 

neoddeliteľnou súčasťou a príznakom nešťastných čias. 

Pred týmto nás varuje Svätý Duch nasledujúcimi 

slovami: „Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale 

nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im 

šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k 

mýtom” (2Tim 4, 3-4)”
32

.        

Keďže učiteľstvo v kresťanskom zmysle znamená 

vedenie ľudí k poznaniu a prežívaniu Evanjelia, 

učiteľskú službu v Cirkvi by mali vykonávať iba tí, čo 

poznajú a prežívajú Evanjelium vo svojom osobnom 

živote a majú na učenie dar od Boha
33

. Správnym a Bohu 

milým učiteľom, ktorý má nádej aj na spásu v Božom 

kráľovstve, je podľa slov Isusa Christa jedine ten učiteľ, 

ktorý všetky Božie prikázania bez výnimky vo svojom 

živote „zachová a tak bude aj učiť“
34

.    

O tom, že medzi Židmi, ktorým apoštol Jakub ako 

prvým adresoval svoj list, bolo učiteľské povolanie 

prijímané veľmi ochotne, avšak nie vždy s dobrých 

pohnútok, svedčia aj kritické slová Isusa Christa: „Majú 

radi..., keď ich ľudia oslovujú: Rabbi (Učiteľ)!... Beda 

vám...“
35

. Učiteľské povolanie má byť pokornou 

službou, tvrdou a láskavou prácou pre iných. Ak sa 

                                                 
32

 КИБАЛЬЧИЧЪ, И., cit. dielo, s. 94-95.  
33

 Pozri Ef 4, 7-11. 
34

 Pozri Mt 5, 19. 
35

 Mt 23, 6-8. 13; porovnaj Rim 2, 17-22; Tit 1, 10-11.  
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vykonáva pre osobnú slávu a prospech, je to 

odsúdeniahodné konanie, ktoré bude hodnotené veľmi 

prísne.  

Učiteľov vo všeobecnosti čaká prijatie prísnejšieho 

rozsudku. Pod pojmom „prísnejší rozsudok“ (gr. 

μεῖζον κρίμα; csl. б0лшее њсуждeніе) je potrebné 

rozumieť rozsudok na Božom súde. Výraz „μεῖζον“ 

označuje druhý stupeň stupňovania slova „μέγας“, 

ktorého základný význam je „veľký“, avšak v spojení 

s rôznymi predmetmi získava rôzny zmysel. Preto sa 

prekladá nielen ako „väčší“, ale v prenesenom význame 

aj ako vyšší, starší, hlasnejší, dlhší, obšírnejší, mocnejší, 

vážnejší, významnejší a pod.
36

 V spojení s pojmom 

„rozsudok“ je zmysel uvedeného výrazu v slovenskom 

jazyku podľa nášho názoru najlepšie preložiť slovom 

„prísnejší“.  

Slovo „κρίμα“ (csl. њсуждeніе), ktoré sme preložili 

ako „rozsudok“, znamená tiež odsúdenie, ortieľ, trest, 

súdne rozhodnutie, uznesenie, rozriešenie, ďalej 

priestupok, ktorý spôsobil odsúdenie a trest, a nakoniec 

tiež niečí náhľad, názor alebo mienku o niekom
37

. Pri 

prekladaní tohto pojmu sme nepoužili slová „súd“ a 

„súdenie“, pretože tieto slová označujú proces 

posudzovania, čo v gréckom jazyku zodpovedá skôr 

pojmu „κρίσις“
38

. Pojem „κρίμα“ označuje skôr 

                                                 
36

 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х.: Древнегреческо-русский словарь. 

Том II. Москва 1958, s. 1063.   
37

 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х., cit. dielo. Том I., s. 983. 
38

 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х., cit. dielo. Том I., s. 984. 
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výsledok posudzovania, čiže rozsudok
39

 v zmysle trestu. 

K tejto otázke je potrebné dodať, že prísnejší rozsudok 

pre učiteľov automaticky predpokladá aj to, že budú 

prísnejšie súdení.  

To, že učitelia príjmu prísnejší rozsudok, neznamená, 

že budú každopádne odsúdení na večné zatratenie, 

pretože „prísnejší“ nemusí znamenať automaticky 

záporný alebo zavrhujúci. Rozsudok sa aj pri zbavení 

viny a oslobodení nazýva rozsudkom. Svoje varovanie 

píše apoštol Jakub čitateľom listu nie ako zastrašovanie 

zatratením duše alebo odrádzanie od vykonávania 

učiteľského povolania, ale ako bratské upozornenie pred 

hroziacim nebezpečenstvom odsúdenia na Božom súde. 

K odsúdeniu dôjde iba v prípade, že učiteľskú službu 

budú vykonávať neporiadne, alebo vtedy, keď ju budú 

vykonávať ľudia nepovolaní, duchovne nespôsobilí 

a neschopní. Cieľom apoštolových slov bolo povzbudiť 

učiteľov k lepšej a zodpovednejšej práci a k 

evanjeliovému životu a tiež „schladiť horlivosť tých, 

ktorí síce učia, no nechcú sa namáhať“
40

 pri uplatňovaní 

tohto učenia vo svojom živote. Podľa sv. Nikodíma 

Agioritu apoštol Jakub chcel povedať tým, ktorí sa stali 

učiteľmi, že učiteľ „má mať vo svojej duši dve obavy. 

Prvá je z toho, či je v cnosti vyšší v porovnaní s tými, 

ktorých učí. A druhá, či robí ostatných (duchovne) 

plodnými (úspešnými, efektívnymi, činnými). Ak tieto 

                                                 
39

 Pozri Rim 13, 2; Mt 23, 13; Mk 12, 40; Lk 20, 47; Jn 9, 39; Gal 5, 

10. 
40

 ИОАНН ЗЛАТОУСТ, св.: Отрывки Толкования на соб. 

послание св. Иакова. In: Полное собрание творений святаго 

отца нашего Іоанна Златоуста, том 12. книга 2., Почаев 2005, 

s. 1357. 
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obavy nemá, znamená to, že chce byť odsúdený na ešte 

väčšie zatratenie“
41

. 

Veľkosť zodpovednosti a prísnosť súdu nad učiteľmi 

v Cirkvi je daná tým, že slovo má v živote človeka 

„ohromný význam“
42

 a v Cirkvi to platí ešte oveľa viac. 

Dobrý alebo zlý vplyv učiteľov na veriacich je veľmi 

veľký. Učiteľ viery totiž nehovorí iba o nejakých 

teoretických, technických alebo materiálnych 

záležitostiach, ktoré sa týkajú iba vecí alebo majú 

dočasnú platnosť, ale stáva sa „učiteľom života“
43

. Preto 

jeho slová zasahujú priamo do života ľudí, do ich osudov 

a vzťahov, a čo je najdôležitejšie, v mnohom môžu 

ovplyvniť a ovplyvňujú aj ich osud vo večnosti. 

Odsúdenie u Boha čaká tých učiteľov, ktorí neučia, 

ďalej tých, ktorí učia falošné učenia (herézy) a nakoniec 

tých, ktorí síce učia pravdu, no sami podľa pravdy 

nežijú. Pritom zlí učitelia zo všetkých vyššie uvedených 

skupín budú súdení o to prísnejšie, o čo viac o pravde 

vedia a predsa podľa nej nekonajú v súlade so slovami 

Evanjelia: „Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no 

nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý... Od 

každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od 

toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať“
44

.  

Pretože apoštol Jakub bol tiež učiteľom, svoje slová 

píše ako ten, koho sa bezprostredne dotýkajú, s pocitom 

                                                 
41

 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, οσ., cit. dielo, s. 106. 
42

 АВЕРКИЙ, Архиеп. (Таушев): Четвероевангелие. Апостол, 

Руководство к изучению священного писания Нового Завета. 

Москва 2002, s. 517. 
43

 Tamže, s. 517. 
44

 Lk 12, 47-48. 
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zodpovednosti nielen za iných, ale aj za svoj vlastný 

osud. Slovom „prijmeme“ (gr. ληψόμεθα; csl. 

пріи1мемъ) v prvej osobe množného čísla jasne aj seba 

s pokorou zahŕňa medzi tých, ktorí majú byť prísnejšie 

súdení. Poukazuje to na to, „aká je láska a pokora 

pravdivého učiteľa! Hoci učí, radí sa medzi učeníkov... 

Takéto jemné odhalenie nedostatkov odkrýva jeho silu 

tým, ktorí ho dokážu pochopiť. Ak sa apoštol 

v učiteľskej službe zo strachu pred odsúdením radí 

medzi ľudí, ktorí mnoho hrešia, aký potom strach by 

mali mať pred touto službou všetci ostatní“
45

.    

Podľa sv. Jána Zlatoústeho „učenie bez uplatnenia 

tohto učenia v skutkoch je nielen neužitočné, ale prináša 

aj veľkú ujmu a odsúdenie tomu, kto prežíva svoj život 

v nedbanlivosti... (A naopak), ak niekto učí 

a konkretizuje svoju vieru správnymi slovami a svetlými 

skutkami zodpovedajúcimi viere, ten zjavne ovláda celé 

svoje telo a nedovoľuje mu udržovať v sebe lásku 

k svetu“
46

 v jeho negatívnom zmysle ako sféry hriechu, 

zla a nevedomosti. Oikoumenios vysvetľuje, že vina 

tých, ktorí učia správne, no nekonajú podľa správneho 

učenia, je v tom, že „učia o tom, čo u nich nejestvuje ako 

o jestvujúcom“
47

, čiže učia akoby mali múdrosť, dobré 

skutky a cnosti, a pritom ich nemajú. To znamená, že 

padli do hriechu svojim jazykom, do klamstva, podvodu 

                                                 
45

 КИБАЛЬЧИЧЪ, И., cit. dielo, s. 95. 
46

 ИОАНН ЗЛАТОУСТ, св.: Отрывки..., s. 1357. 
47

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ, επ. Τρικκης: Ύπομνήματα εἰς τάς καθολικάς 

’Επιστολάς.  Ιακοβου Αποστολου η καθολική επισολή. In: MIGNE, 

J.-P.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 119. 

Αθήναι : Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.Ε.). 2006. p. 481. 
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a pokrytectva (farizejstva), čiže do hriechov, ktoré sú „u 

Boha nenávidené“
48

. Sv. Beda Ctihodný k tomu dodáva, 

že ten, „kto sa stavia do pozície kazateľa, no pritom káže 

o Christovi nie tak, ako treba, bude prísnejšie súdený, 

než keby zahynul vo svojich hriešnych poblúdeniach 

osamote“
49

, čiže, ak by žil sám hriešne, no aspoň 

by neučil nesprávne a neprivádzal iných k zlu.  

Najväčšou príčinou hriechov vychádzajúcich 

z nesprávneho vykonávania učiteľskej služby je 

nedostatok pokory, čiže pýcha. Ten, kto má pokoru, 

určite nikdy nebude presvedčený o tom, že vie viac, než 

ostatní, nebude seba presadzovať do služby, na ktorú 

nebol Bohom a Cirkvou povolaný a nebude vedome 

hlásať lži. Iba ten, „komu je cudzia pokora, je vťahovaný 

do mnohých vybočení (z pravdy, krajností), pretože 

nedokáže držať na uzde svoj jazyk. Ten, kto tak koná, 

namiesto toho, aby učením budoval ostatných, 

vyvolávaním pohoršenia privedie do záhuby seba (aj 

iných) a stane sa odsúdeniahodným“
50

.  

Dôležitou príčinou nevhodného usilovania sa 

o učiteľský dar môže byť aj snaha „zaradiť sa medzi 

charizmatikov, vynucovať si duchovné vnuknutie 

a v jeho mene poučovať zhromaždený zbor alebo 

jednotlivých bratov“
51

. Aj tento jav tesne súvisí 

s pýchou, pretože zo skúsenosti Cirkvi je známe, že 

                                                 
48

 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, οσ., cit. dielo, s. 105. 
49

 БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, св.: О семи кафолических 

посланиях. In: БРЭЙ,  Д., cit. dielo, s. 45. 
50

 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα.... τ. 3., s. 258. 
51

 SOUČEK, J. B.: Dělná víra a živá naděje, Výklad epištoly 

Jakubovy a první epištoly Petrovy. Praha 1968, s. 58. 
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duchovné dary sa v Cirkvi dávajú nie z ľudskej vôle, ale 

z vôle Boha, ktorý ich dáva vtedy, kedy On uzná za 

vhodné. Iba Boh vie, komu a kedy ich dať tak, 

aby priniesli skutočný úžitok učiteľovi aj žiakom. Pritom 

je mimoriadne dôležité poznamenať, že duchovné dary 

Boh dáva iba tomu človeku, ktorý sa očistil od pýchy a 

získal taký stupeň pokory, že v žiadnom prípade 

nepovažuje seba samého za dôstojného duchovných 

darov a za lepšieho v porovnaní s ostatnými. Pyšní ľudia 

v žiadnom prípade skutočné dary od Boha nedostávajú, 

pretože „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva 

blahodať“
52

.   

Výčitku proti neporiadnemu životu tých, čo učia 

iných, nachádzame aj v žalmoch, kde sa píše: 

„Hriešnikovi povedal Boh: Prečo hovoríš o mojich 

ustanoveniach a moju zmluvu prijímaš svojimi ústami, 

keď poučenie si znenávidel a moje slová si zahodil za 

seba?!“
53

. Keď podľa slov Starého aj Nového Zákona 

človek bude súdený za každé svoje slovo, ktoré povedal 

hoci aj z nepozornosti
54

, „ako sa vyhne nevyhnutnému 

trestu ten, kto zámerne hreší jazykom, keď učí tomu, čo 

sa nenaučil zo skúsenosti?“
55

.  

Pretože v Cirkvi a prostredníctvom viery sa deje spása 

ľudí, v prostredí Cirkvi a vo veciach viery býva aj veľmi 

veľa pokušení, pretože diabol sa zo všetkého najviac 

                                                 
52

 Jak 4, 6. 
53

 Ž 49(50), 16-17. 
54

 Pozri Pr 12, 13; Mt 12, 36-37. 
55

 ΦΕΟΦИΛΑΚΤ БОЛГАРСКИЙ, бл.: Толкование на Деяния и 

послания святых апостолов. Том I.. Москва 2009, cit. dielo, s. 

322. 
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snaží toto veľké a spasiteľné dielo zmariť a zničiť. 

Svedčí o tom aj ten fakt, že jedno z troch veľkých 

pokušení Isusa Christa počas Jeho štyridsaťdňového 

pôstu sa udialo na streche chrámu, čiže v náboženskom 

prostredí
56

. Išlo pritom o pokušenie, ktoré apoštol Lukáš 

uvádza ako tretie v poradí, čiže posledné
57

. Toto podľa 

niektorých výkladov znamená, že išlo zároveň aj 

o najväčšie pokušenie, pretože medzi jednotlivými 

pokušeniami dochádzalo k ich stupňovaniu. Pri prvom 

išlo o jedlo a iné materiálne blahá, pri druhom 

o kráľovstvá, ich bohatstvo a moc, no pri treťom 

o pokúšanie samotného Boha, a to je najväčší priestupok. 

Pokušenia v cirkevnom prostredí sa veľmi tesne 

dotýkajú aj oblasti učenia a učiteľstva. V tejto oblasti 

dochádza k rôznym ťažkostiam a pochybeniam na 

všetkých úrovniach, medzi hierarchiou, kňazmi, nižším 

duchovenstvom, aj medzi laikmi. Veľmi mnohí ľudia 

majú pokušenie bez akéhokoľvek povolania a vedomostí 

„robiť iným učiteľa, hovoriť o všetkom a súdiť ostatných 

ľudí. V náboženských záležitostiach sa cítia byť učiteľmi 

spravidla všetci. Najťažšiu oblasť (poznania) považujú 

za najľahšiu. Kým o medicínskych, elektrotechnických, 

právnických alebo astronomických záležitostiach sa 

nevyjadrujú, ale radšej sa opýtajú odborníkov, 

v teologických a morálnych záležitostiach sa všetci 

predvádzajú ako odborníci. Takto dochádza v súvislosti 

s náboženskými vecami k táraniu (klebeteniu, márnej 

mnohovravnosti
58

). Málo o tom vedia, no veľa hovoria. 

                                                 
56

 Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Púšť a pokušenia Isusa Christa. In: 

Pravoslávny teologický zborník, č. 21/6 (1998), s. 101-118. 
57

 Pozri Lk 4, 9-12. 
58

 Pozri Kaz 5, 2. 
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Ľudia neštudovaní, ktorí nepoznajú Sväté Písmo, hovoria 

autoritatívne akoby vedeli všetko. Ľudia negramotní 

a bez základných vedomostí s egoizmom robia zo seba 

kazateľov Božieho Slova. Ženy so schizofréniou alebo 

posadnuté démonom tvrdia, že hovoria s Bohorodičkou 

a inými svätými, zhromažďujú ľudí a robia im kázne. Ide 

o náboženské táranie a preháňanie, ktoré odhaľuje ich 

strašný egoizmus... (Apoštol) však nehovorí len o tých, 

ktorí hovoria náboženské táraniny a hlúposti 

o najvážnejších témach, ale aj tých, ktorí ľahko súdia 

iných. Súdia a posudzujú, hanobia a osočujú. Akoto, že 

tak ľahko súdite? Zabúdate, že všetci sme previnilcami... 

Nehľadíme na svoje nedostatky, ale sledujeme 

a posudzujeme iných. Nepozeráme na svoje pády, ale 

komentujeme poklesky ostatných“
59

. Takýmto spôsobom 

sa staviame do pozície učiteľov vo vzťahu k iným 

ľuďom, do pozície, ku ktorej nás nikto nepovolal, do 

pozície učiteľov pre tých, ktorí sa nás na nič nepýtali, nie 

sú našimi žiakmi, ani deťmi, do pozície samozvaných 

učiteľov pre tých, ktorí by nám mohli byť skôr otcami. 

Toto je veľký priestupok, ktorý otravuje dušu, odháňa 

z nej Božiu blahodať a ktorý nás pripraví o spásu, ak 

neučiníme pokánie a neprinesieme aj plod pokánia 

v podobe pokory, lásky, úcty a mlčanlivosti.  

Náboženské táranie, o ktorom sme hovorili vyššie, 

môžeme nazvať podobne ako apoštol Pavol mýtmi, 

alebo bájami, či pouličnou pseudoteológiou. Bez ohľadu 

na názov však ide o veľmi vážny problém, pretože sa 

„nejedná jednoducho iba o nejaký nerozumný zvyk, ale 

                                                 
59

 ΑΕΡΑΚΗ, Δ. Γ., Αρχιμ.: ‘Η ’Επιστολή τοῦ ’Ιακώβου. 1. vydanie. 

’Αθήνα 1986, s. 78-79. 
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o vyjadrenie vzrušenia temného sveta, ktoré sa nachádza 

v hlbinách prirodzeného človeka a ktoré môže spôsobiť 

veľké katastrofy vo svete. Je nemožné, aby učenie 

a táranie existovali spoločne (v jednom človeku), pretože 

to nie sú iba dve rôzne fungovania jazyka, ale rieky 

vyvierajúce z dvoch úplne odlišných svetov, jedného 

svätého a druhého špinavého... Je potrebné si hneď na 

začiatku (kapitoly o učení a jazyku) uvedomiť, že keď 

apoštol hovorí o jazyku (a všetkom, čo s ním súvisí), 

nemá na mysli iba telesný úd, ani samotnú schopnosť 

(človeka) hovoriť, ale slovné vyjadrenie vnútorného 

sveta človeka“
60

.           

 

  2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν 

λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς 

χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 

2 мн0гw бо согрэшaемъ вси2. Ѓще кто2 въ сл0вэ 
не согрэшaетъ, сeй совершeнъ мyжъ, си1ленъ 
њбуздaти и3 всE тёло. 

2 lebo všetci sa mnoho prehrešujeme. Ak sa niekto 

neprehrešuje v slove, je dokonalý muž, schopný udržať 

na uzde aj celé telo. 

___________ 

3, 2. Učitelia majú mať bázeň pred Božím súdom 

hlavne preto, lebo „všetci sa mnoho prehrešujeme“. Ak 

sa všetci a v mnohom prehrešujeme, potom je potrebné 

                                                 
60

 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν., cit. dielo, s. 70. 
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veľmi starostlivo zvážiť, kto na seba vezme povolanie 

učiteľa, ktoré môže niektorým ľuďom situáciu ešte 

zhoršiť. Naozaj dobré poznanie a pochopenie Božej 

pravdy je neľahké dielo a prináša so sebou mnoho 

príležitostí k ďalším omylom a chybám. Z uvedených 

dôvodov by učiteľskú službu mal na seba brať len ten 

človek, ktorý dokázal najprv sám žiť do značnej miery 

podľa pravdy, ktorý nemá len teoretické poznanie, ale aj 

„poznanie srdca“
61

, a ktorý v uplatňovaní Božích 

prikázaní aspoň trochu predišiel ostatných. Ak človek 

sám nežije podľa pravdy, nemôže byť dobrým učiteľom 

a vodcom iných, pretože takýto človek nie je znalcom 

Evanjelia, ale slepcom, ktorý, ak vedie iných, všetci 

padnú do záhuby
62

.   

Nič nenasvedčuje tomu, že by apoštol Jakub 

v slovách „všetci sa v mnohom prehrešujeme“ mal na 

mysli iba hriechy spojené s učiteľským povolaním. 

Každý človek bez ohľadu na jeho povolanie, pôvod 

alebo postavenie sa prehrešuje mnohokrát a v mnohých 

ohľadoch, „za rozmanitých okolností a rôznym 

spôsobom“
63

. Napriek tomu vzhľadom na kontext reči je 

možné predpokladať, že hriechy týkajúce sa učiteľského 

povolania mal apoštol Jakub obzvlášť na mysli. 

Nasvedčuje tomu aj slovo „prehrešujeme“ (gr. 

πταίομεν; csl. согрэшaемъ), ktoré v pôvodnom 

gréckom jazyku označuje nielen všeobecne konanie 

prehreškov, pokleskov alebo priestupkov, či doslova 

                                                 
61

 МРЂА, Н., митр.: Тумачење Саборних посланица Светог 

писма Новог зaвета. Србиње 2004, s. 51; Porovnaj 1Tim 4, 12. 
62

 Pozri Mt 15, 14. 
63

 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα..., s. 258. 
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potknutí, ale aj skomolenie, popletenie, robenie chýb 

a omylov, či dokonca poblúdenie
64

, čo sú nedostatky 

typické a súvisiace obzvlášť s učiteľskou činnosťou.  

Myšlienku o všeobecnej hriešnosti všetkých ľudí 

pripomína apoštol Jakub obzvlášť v súvislosti s takými 

učiteľmi, ktorí si túto službu vybrali bez povolania 

a vykonávajú ju v duchu pýchy a nadradenosti nad 

ostatnými ľuďmi. Takýto učiteľ „ak sa ponáhľa byť 

lekárom a vodcom iných, je veľmi pravdepodobné, že 

oveľa menšiu pozornosť venuje vlastným chybám 

a nedostatkom. Je preto potrebné, aby sme sa naučili 

najprv byť prísni na samých seba. Ak sa naučíme... 

sústrediť na seba (na svoje nedostatky), vtedy sa budeme 

prirodzene snažiť byť zhovievaví a súcitní k iným“
65

.  

Keď zhreší učiteľ, nebude sa zodpovedať iba za seba, 

za svoj hriech pred Bohom, Jeho prikázaniami 

a spravodlivosťou, ale bude sa zodpovedať aj za to, ak 

svojim hriechom niekoho iného priviedol do hriechu cez 

pohoršenie alebo priamo cez zlú náuku. Preto sv. 

Nikodým Agiorita odporúča, aby sa nikto nesnažil stať 

učiteľom z vlastnej vôle bez toho, aby ho k tomu nabádal 

niekto iný
66

. Dokonca aj vtedy, keď ho k učiteľstvu 

nabáda niekto iný, aj vtedy má človek zostať k prijatiu 

takéhoto nabádania veľmi opatrný a zdržanlivý 
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 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х., cit. dielo. Том II., s. 1435-1436; 

ΡΑΠΤΗ, Γ. Α.: Λεξικο ορθογραφικο-ερμηνευτικο της αρχαιας 

ελληνικης γλωσσας. Θεσσαλονικη 1993, s. 432; ΡΑΠΤΗ, Γ. Α.: 

Μεγάλο λεξηκό ρημάτων. Τομος 2. Θεσσαλονικη 1992, s. 1147-

1148. 
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 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα..., s. 259. 
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 Pozri ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, οσ., cit. dielo, s. 106. 
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a skúmať, či je toto nabádanie naozaj inšpirované 

Bohom alebo nie.  

Zo skutočnosti, že apoštol Jakub píše v prvej osobe 

množného čísla (prehrešujeme) vyplýva, že ani samého 

seba nevylučoval spomedzi hriešnikov a omylných ľudí, 

ale so všetkou pokorou pripúšťal aj u seba možnosť chýb 

a omylov podobne, ako to robil aj apoštol Pavol
67

. 

Apoštol Jakub však mal aj jednu veľmi dôležitú 

a podstatnú prednosť. Nedopúšťal sa dogmatických 

a vedomých omylov a heréz. A to je práve to, pred čím 

chcel varovať čitateľov listu. Každý sa môže pomýliť 

a aj veľa krát, avšak kresťanský učiteľ by nemal 

v žiadnom prípade v omyle tvrdohlavo a hrdo zotrvávať. 

Mýliť sa je prirodzené, ale prebývať v omyle 

a tvrdohlavo šíriť nejakú herézu je už vec démonická 

a vedúca k zatrateniu. Z uvedených dôvodov by  

učiteľskú službu nemali vykonávať ľudia pyšní 

a ctižiadostiví, pretože ich učenie nevedie k duchovne 

zdravému životu. Výsledkom tvrdohlavého prebývania 

v heréze v spojení s prísnejším posudzovaním učiteľov je 

podľa učenia všetkých otcov Cirkvi odsúdenie a večné 

utrpenie, pred ktorým nás chcel apoštol Jakub svojimi 

slovami varovať a ochrániť.  

Myšlienku o tom, že všetci bez výnimky sa 

v mnohom prehrešujeme a obzvlášť jazykom, potvrdzuje 

nielen Sväté Písmo na početných miestach
68

, ale aj 

tradícia Cirkvi. Z veľkého množstva svedectiev 
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 Pozri Flp 3, 12-16. 
68

 Pozri 3Kr 8, 46; Job 3, 2; 15, 15; Ž 142(143), 2; Pr 20, 9; Kaz 7, 

20; 19, 16; Sir 19, 16; Dan 9, 10; Rim 3, 9-18; 1Kor 4, 4; 1Jn 1, 8; 

porovnaj Pirke Aboth 1, 18. 
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uvedieme aspoň niekoľko. Sv. Pachomij Veľký hovorí: 

„My všetci veľmi často padáme (do hriechu), preto 

prosme o Božie milosrdenstvo. Ak potom budeme 

pozorní, Boh nás spasí“
69

.  Sv. Beda Ctihodný hovorí: 

„Dokonca aj dobrí a všetci tí, čo sú vedení po ceste tohto 

života blahodaťou Svätého Ducha, nemôžu sa vyhnúť 

tomu, aby vykonali nejaký hriešny priestupok“
70

. 

Oikoumenios píše: „Nikto z ľudí nežije bez hriechu kvôli 

chybám vykonaným jazykom“
71

. Myšlienka 

o všeobecnej omylnosti a hriešnosti ľudí sa hojne 

vyskytovala a zdôrazňovala aj u pohanských filozofov
72

.  

Upozornenie apoštola Jakuba, že všetci sa v mnohom 

prehrešujeme, nemalo odradiť všetkých od učiteľského 

povolania, ale iba varovať veriacich pred tým, aby sa 

niekto sám od seba odvážil považovať sa za dôstojného 

na túto službu a usilovať sa o ňu svojvoľne bez 

povolania Cirkvi.   

Pretože zhrešiť jazykom, čiže slovom sa dá veľmi 

rýchlo a ľahko a naopak vyhnúť sa hriechom a omylom 
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 БРЭЙ,  Д., cit. dielo, s. 46. 
70

 БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, св.: Толкования на семь 

канонических посланий. Толкование на послание 

божественного Иакова (online). [cit. 2016-04-18]. Dostupné na 

internete: <http://azbyka.ru/otechnik/Beda_ 

Dostopochtennyj/tolkovanie-na-poslanie-svjatogo-apostola-iakova/ 

> 
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 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ, επ. Τρικκης, cit. dielo, p. 484;  
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 Pozri EPIKTETOS: O Boží neměnnosti 75. In: Rukojeť. 

Rozpravy. Praha 1972, s. 79; Tucydydes 3, 45, Seneka, De clemen. 

1, 6, Sofokles, Antygona 1023. In: GRYGLEWICZ, F.: Pismo 

Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Listy Katolickie. Wstęp, 

przekład z oryginału, komentarz. Tom 11. 1. vyd, Poznaň 1959, s. 
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v slovách je veľmi ťažké, ten, kto dokáže nehrešiť 

slovom, je „dokonalý muž“ (gr. τέλειος ἀνήρ; csl. 

совершeнъ мyжъ). Dokonalosť dobrého učiteľa vyplýva 

z toho, že nehrešiť v slovách dokáže len pokorný človek, 

ktorý zvíťazil nad vášňou pýchy, pretože pokora je 

základom všetkých cností a pýcha koreňom všetkých 

vášni a hriechov, vrátane tých, ktoré sú konané slovom a 

jazykom
73

. Ak si ešte uvedomíme, že skutočnú, pravdivú 

a úprimnú pokoru je veľmi ťažké získať a udržať, je 

jasné, že dobrí učitelia sú ľudia na mimoriadne vysokom 

stupni duchovnej dokonalosti.  

Apoštol Jakub tým, že ovládanie jazyka nazýva 

dokonalosťou, dáva jasne najavo, že hriechy vykonané 

jazykom a slovom netreba v žiadnom prípade 

podceňovať a považovať za málo vážne alebo 

zanedbateľné. Hriechy vykonané jazykom sú naopak 

extrémne vážne a „ich hriešna sila je mimoriadne 

deštruktívna“
74

. Varovaním, že jazyk dokážu ovládať iba 

ľudia dokonalí v cnosti, apoštol Jakub nepriamo, s citom 

a „nenápadne naznačil kresťanom, ktorým napísal, že sú 

ešte nedokonalí“
75

, aby ich takto varoval a ochránil pred 

prenáhlenými krokmi v ich duchovnom živote. Výzva 

k dokonalosti je pritom určená nielen učiteľom alebo iba 

niektorým veriacim, ale úplne všetkým a vyzýva nás 

k nej aj samotný Boh
76

.  
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 Pozri 1Tim 6, 3-5. 
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 ОРЛИН, Н.: Соборныя послания апостола Іакова, первое и 

втрое ап. Петра и ап. Іуды. 2. vydanie. Москва 2005, s. 30; 

porovnaj Ž 141(140), 4. 
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 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, οσ., cit. dielo, s. 108. 
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 Pozri Mt 5, 48. 
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Svätý Kyril Alexandrijský dokonalosť človeka, ktorý 

nehreší jazykom, vysvetľuje nasledujúcimi slovami: 

„Zjavným dôkazom zdravého rozumu a dokonalej duše 

je neprítomnosť prázdnych slov v reči, alebo presnejšie 

povedané zdržanlivosť za každých okolností od prílišnej 

zhovorčivosti a schopnosť povedať slovo plné 

dôstojnosti... Najväčší zisk pre tých, čo si vybrali dobrý 

život, je schopnosť hovoriť múdro. Pre svätých je 

hanbou hovoriť hlúpo. Svätým je dokonalo cudzie 

táranie, či presnejšie nečisté reči“
77

. Sv. Ilarij Arlský 

k tomu dodáva, že „dokonalosť spočíva v spravodlivosti 

a úcta k spravodlivosti sa prejavuje mlčanlivosťou“
78

. 

Sv. Nikodým Agiorita, aby ukázal, akou veľkou a ťažko 

dosiahnuteľnou cnosťou je ovládanie jazyka, uvádza 

nasledujúce príklady zo života svätých. Sv. Pamvo, 

ktorý, keď počul výklad žalmu „Budem dávať pozor na 

svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom“
79

, nechcel 

počuť žiadne iné učenie, kým sa nenaučí zachovávať v 

praxi to, ktoré počul ako prvé. Ako sa potom sám 

vyjadril, naučil sa to s veľkou námahou po štyridsiatich 

deviatich rokoch snaženia. Sv. Agafon držal vo svojich 

ústach tri roky kameň, aby naučil svoj jazyk mlčať a sv. 

Sisoj sa tridsať rokov modlil slovami: „Hospodine, Isuse 

Christe, ochráň ma od pádov  (hriechov) môjho 

jazyka“
80

.  
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 КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, свт.: Фрагменты. In: БРЭЙ,  
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Keď apoštol na jednej strane hovorí, že úplne všetci 

sa mnoho prehrešujeme, a na druhej strane hovorí 

o dokonalom človeku, môže nás napadnúť otázka, či je 

vôbec možné, aby bol niekto dokonalý. Túto otázku si 

položil aj sv. Beda Ctihodný a odpovedá na ňu 

nasledujúcimi slovami: „Či sa môžu vyvolení mnoho 

prehrešovať a pritom zostávať dokonalými? Áno, presne 

tak tomu treba rozumieť... Inak hrešia vyvolení a inak 

neznalí podľa svedectva Šalamúna, ktorý hovorí: „Veď 

spravodlivý, aj keď sedemkrát padne, opäť vstane, ale 

bezbožníci padnú do záhuby“ (Pr 24, 16). Keď sa 

spravodlivému aj stane, že zhreší kvôli slabosti tela alebo 

z neznalosti, neprestáva byť spravodlivým. Veď tak, ako 

existujú každodenné hriechy, tak existujú aj každodenné 

prostriedky k ich náprave v modlitbách a dobrých 

skutkoch, ktoré rýchlo pozdvihnú spravodlivého, ktorý 

padol, aby keď sa už stalo, že padol na zem, aby 

nezašpinil prachom hriechov svadobný odev lásky 

a viery. Keď niekto nehreší slovom, je to človek 

dokonalý. Rozumie sa tu to slovo, v ktorom je v jeho 

silách sa vyhnúť hriechu (dokonca) aj pri ľudskej 

slabosti, čiže v slove lži, zloby, prekliatia, pýchy, 

samochvály, ospravedlňovania hriechov, závisti, hádky, 

herézy, podvodu, porušenia prísahy a tiež prázdneho 

a mnohého hovorenia v tých rozhovoroch, ktoré sa zdajú 

byť nevyhnutnými. Je nepochybné, že každý, kto sa 

chráni od takýchto hriechov, je dokonalý. Lebo ten, kto 

chráni svoje ústa a jazyk, ten chráni od nešťastia svoju 

dušu (Pr 21, 23)“
81

.  
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 БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, св.: Толкования на семь 
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Riešenie otázky, či môže byť niekto „dokonalý“, keď 

všetci sa v mnohom prehrešujeme, sa nachádza aj 

v prvom liste sv. apoštola Jána, ktorý na jednej strane 

tvrdí, že „ten, kto sa narodil z Boha nehreší“
82

 a na 

druhej strane pripúšťa, že „keby niekto zhrešil, máme 

Orodovníka u Otca, Isusa Christa spravodlivého. On je 

zmierením za naše hriechy“
83

. Túto dilemu vysvetľuje 

slovami, že existuje hriech, ktorý je smrteľný, a existuje 

hriech, ktorý nemusí viesť nutne smrti
84

. Smrteľný 

hriech je každý hriech, ktorý človek spáchal vedome, 

dlhodobo a nečiní z neho pokánie. A naopak hriech, 

ktorý nevedie k smrti, je akýkoľvek hriech, ktorý človek 

spáchal zo slabosti, z nevedomosti, učinil z neho 

pokánie, čiže ho oľutoval a najmä ho prestal konať
85

. 

Dokonalosť v kontexte tohto verša teda netreba chápať 

ako bezchybnosť, ale ako pokornú snahu a ochotu každej 

chybe predchádzať a, ak by sa predsa len stala, ihneď ju 

napraviť a odstrániť. Nedokonalý a nedôstojný je 

v tomto zmysle v prvom rade každý samozvaný a pyšný 

učiteľ, pretože taký učiteľ nevidí svoje nedostatky 

a v dôsledku toho sa ich ani nesnaží odstrániť a napraviť. 

Slová apoštola Jakuba sú „odhalením ľudského 

nádejania sa na seba a neoprávnených ambícií 

nepovolaných ľudí, ktorí túžia po cti učiteľstva. Ak sa 

                                                                                             
божественного Иакова (online). [cit. 2016-04-18]. Dostupné na 

internete: <http://azbyka.ru/otechnik/Beda_ 
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 Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Prvý list svätého apoštola Jána Teológa, 
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všetci mnoho prehrešujeme, či nepoškodia dielo 

učiteľstva osobné hriechy, ktoré nie sú očistené ani 

vyvoľujúcou blahodaťou, ani obmedzené poslušnosťou 

zákonu vyvolenia? Či môžu tí, čo na seba vzali 

učiteľstvo sami od seba, byť rovní tým, ktorí sú múdri 

v Hospodinovi, keď konajú podľa svojvôle a vlastnej 

múdrosti? Či nebudú namiesto privádzania k zjednoteniu 

vo viere rozdeľovať? Či nebudú namiesto poučenia 

rozširovať pohoršenia a takým spôsobom narúšať pokoj 

Cirkvi? Aké odsúdenie môžu očakávať od Boha za to, čo 

konajú, ako pre seba, tak aj pre tých, ktorých pohoršili?... 

Ak hojnosť blahodate nechráni (vždy) pred pádom, o čo 

viac jej neprítomnosť? Avšak pád ešte nie je až taký 

nebezpečný, ako nečinnosť po páde. Spravodlivý padá, 

ale aj vstáva, kým... bezbožník, keď padne do hlbín zla, 

zostáva ľahostajný (Pr 18, 3)“
86

. O dokonalosti sa teda 

dá hovoriť iba u tých ľudí, ktorí síce sú tiež hriešni 

a omylní, no vďaka ich pokore a pokániu ich hriešnosť, 

omylnosť a nedokonalosť dopĺňa a kompenzuje Božia 

blahodať, dokonalosť, neomylnosť, bezhriešnosť, 

dôstojnosť a múdrosť. Sú nedokonalí sami o sebe podľa 

svojej k hriechu naklonenej, slabej a ohraničenej 

prirodzenosti, no sú dokonalí podľa blahodate, 

v Bohu, vďaka Bohu, z Božej milosti. 

Dokonalosť človeka, ktorý dokáže nehrešiť v slove, 

čiže dokáže dokonale ovládať svoj jazyk, sa prejavuje 

tak, že takýto človek je „schopný udržať na uzde aj celé 

telo”. Pod slovami „celé telo” (gr. ὅλον τὸ σῶμα; csl. 
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 КИБАЛЬЧИЧЪ, И., cit. dielo, s. 96. 
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всE тёло) treba rozumieť „všetky ostatné údy tela“
87

 

a nepriamo „všetky svoje vášne a žiadosti“
88

. „Tak ako 

jazyk na tomto mieste neoznačuje iba telesný úd 

v ústach, ale aj celé pôsobenie slova, tak aj keď apoštol 

hovorí o „tele“, nemá na mysli iba telesnú časť človeka, 

ale celého človeka. Telo je tu odlíšené nie od duše, ale 

od jazyka... Tak ako pod jazykom sa tu myslí (aj) slovo, 

tak aj pod telom sa tu myslí (celý) človek“
89

. Apoštol 

Jakub hovorí na tomto mieste o tele preto, lebo „telo sa 

prostredníctvom svojich zmyslov (citov) a údov stáva 

nástrojom hriechu, cez ktorý sa prejavujú vnútorné 

hriešne pohyby duše“
90

. Kto dokáže ovládať jazyk, 

dokáže byť vládcom aj nad všetkými ostatnými údmi 

svojho tela, dokáže „pozorne a rozumne využívať 

Bohom daný dar slova..., môže riadiť celú svoju bytosť, 

čiže svoju duchovnú aj telesnú prirodzenosť“
91

. Takýto 

človek nie je otrokom tela ani telesných vášní a žiadostí, 

„stojí nad nimi, vládne nad nimi“
92

 a dosiahol stav pravej 

duchovnej slobody
93

. Ak niekto „dokáže odolať veľkej 

pohyblivosti svojho jazyka, dokáže dobre ovládať celé 

telo. Ten, kto udržal to, čo je veľmi náchylné k pádu 

(jazyk), ten s menšou námahou, ak bude pozorný, dokáže 
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ovládnuť to, čo padá pomaly (ostatné údy tela)“
94

. Ak 

ovládať jazyk znamená ovládať celé telo, potom to 

znemená, že v istom zmysle „od jazyka závisí celý 

človek... Jazyk je zrkadlom človeka. Z jeho slova 

môžeme pochopiť, aký je obsah jeho duše. Jazyk je 

„pretekaním“ srdca“
95

. Skutočnosť, že jediný úd tela - 

jazyk dokáže mať vplyv na celého človeka je v súlade 

s myšlienkou, ktorú apoštol Jakub vyslovil už skôr, a to, 

že priestupok proti jedinému prikázaniu Božieho Zákona 

robí človeka narušiteľom celého Božieho Zákona
96

.   

Zo skutočnosti, že jazyk aj celé telo je potrebné 

„udržať na uzde“ (gr. χαλιναγωγῆσαι; csl. 

њбуздaти) vyplýva, že na telo pozerá apoštol Jakub ako 

na niečo, čo v prípade nedostatočného ovládania 

a spútania pôsobí proti duchovnému a normálnemu 

smerovaniu človeka. Takýto pohľad na telo je v súlade aj 

s učením apoštola Pavla, podľa ktorého smerovanie tela 

k hriechu je dokonca zákonom, ktorý pôsobí v každom 

človeku narodenom na tejto zemi po páde prvých ľudí. 

V tele podľa slov apoštola Pavla odvtedy neprebýva iba 

dobro, ale aj zlo a hriech. Zákon hriechu pôsobiaci v tele 

bojuje proti vnútornému (duchovnému) človeku, proti 

zdravému rozumu a snaží sa udržať človeka v zajatí 

hriechu. V dôsledku toho sa ľudské telo stalo telom 

smrti
97

.  
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Prvotnou príčinou hriešneho naladenia tela nebolo 

samotné telo, ale rozhodnutie človeka spáchať hriech. 

Odkedy však človek začal páchať hriech, v tele sa 

usídlili hriešne žiadosti, ktoré sa stali telu vlastnými 

a pôsobia v ňom zhubne a smrtonosne. V dôsledku 

súhlasu s vykonaním hriechu telo nastúpilo na cestu zla 

a smrti a spätne vplýva na vôľu človeka tak, že ho v zle 

a hriechu udržuje. Hriech vnútorného človeka, čiže 

rozumu a srdca vniesol do tela hriešne vášne, ktoré 

následne spôsobujú neschopnosť celého človeka konať 

dobro. Je to kruh, z ktorého nás môže vyslobodiť jedine 

Christos prostredníctvom Jeho Evanjelia a evanjeliového 

života v zdržanlivosti, striedmosti, pôste, modlitbe 

a ďalších cnostiach. Tam, kde sa ignoruje tento princíp 

duchovného života a evanjeliovej askézy, tam niet 

nádeje na uzdravenie duše a spásu. Súvis medzi zápasom 

s hriechmi jazyka a celkovou snahou o zdržanlivosť vo 

všetkom ostatnom zdôrazňuje aj sv. Beda Ctihodný, 

ktorý hovorí: „Ak sa niekto chráni od takmer 

nevyhnutného zhrešenia jazykom, ten si zvyká neustále 

sa zdržiavať, učí sa dávať pozor aj na ostatné údy svojho 

tela, ktoré môžu byť ľahšie skrotené, aby sa neodklonil 

od pravej cesty“
98

. 

Zo slov tohto verša vyplýva, že zdržanlivosť v slove 

má podľa apoštolského učenia rozhodujúci význam 

v duchovnom zápase kresťana s hriechom. Slovo má 
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účasť v uskutočnení dobrých skutkov aj hriechov 

všetkých údov ľudského tela, pretože človek nielen 

rozpráva, ale aj myslí slovami a každý dobrý skutok aj 

hriech je najprv myšlienkou a slovom. Pri vykonaní 

každého dobrého skutku alebo hriechu musí najprv 

existovať myslené alebo vyslovené slovo, ktoré 

uskutoční jeden alebo viaceré údy ľudského tela. Až keď 

sa príjme myslené alebo vyslovené slovo, až potom sa 

telesné údy môžu stať jeho plniteľmi a 

uskutočňovateľmi. Z uvedeného dôvodu je 

v bohoslužobných textoch človek niekedy dokonca 

nazývaný ústami alebo stotožňovaný s ústami a to 

v dobrom alebo zlom zmysle podľa toho, aké slová 

vyslovuje a vykonáva. Napríklad svätý Gregor Palama je 

v službe druhej nedele Veľkého pôstu nazvaný božským 

„ohňom oduchovnenými ústami“
99

 a „jazykom, 

žiariacim ako zlato“
100

 a traja kapadócki otcovia sú v ich 

službe nazvaní „ústami Christa“
101

. Podobných príkladov 

by sme mohli v bohoslužobných textoch nájsť veľké 

množstvo.  

Na základe všetkého, čo sme uviedli vyššie o spätosti 

slova, úst, myslenia a jazyka s celým telom a konaním 

človeka je zrejmé, že človek, ktorý dosiahol stav, kedy 

nekoná hriechy slovami, dosiahol takú duchovnú 

dokonalosť, že sa dokáže zdržať akéhokoľvek hriechu vo 

všetkých prejavoch a činnostiach celého svojho tela 

a všetkých jeho údov. Taký človek je víťazom nad zlom 
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a tým pravým „samovládcom
102

, čiže vládcom nad 

sebou“
103

 a nie nad inými. Keď sa človek naopak 

nedokáže zdržať hriechov v slove, jeho jazyk sa stáva 

sídlom, prameňom a hybnou silou všetkých hriechov 

a zla, ktoré následne napĺňa celú jeho bytosť a bytie. 

Ľudia, ktorí nedokážu ovládať seba, zvyčajne chcú 

ovládať a manipulovať iných. Táto pravda sa zjavne 

prejavovala u farizejov, sadukejov a nespočetných 

falošných učiteľov počas celých dejín ľudstva až podnes 

a prejavuje sa, žiaľ, aj u zdanlivo obyčajných ľudí 

v každodennom živote, ktorí svojvoľne a bez opýtania 

„všetkých upozorňujú, všetkých opravujú a poúčajú“
104

 

s cieľom ovládať iných pre svoje záujmy, ciele a výhody. 

Takýto ľudia si o sebe myslia, že sú dokonalí a chcú, aby 

si to o nich mysleli aj iní, no svojim konaním svedčia 

o opaku. „Dokonalý nie je ten, kto „robí všetkým 

učiteľa“, ale ten, kto drží na uzde svoj jazyk a samého 

seba, kto je pánom svojho jazyka“
105

. 

Apoštolom Jakubom požadovaná dokonalosť v slove 

ako „rozvinutí a oblečení myšlienky duše dáva slovu 

morálny význam, ktorý svedčí o tom, že ten, kto má 

takúto dokonalosť, ovláda aj silu svojej vôle. Božie 

slovo aj história morálneho vývoja človeka svedčí o tom, 

že v srdci človeka sídlia zlé myšlienky. Ak človek hneď 

v zárodku odstraňuje túto mravnú nečistotu, ktorá sa 

prejavuje v slove, a nedovolí jej narásť a rozvíjať sa, 

potom sa pre neho stáva ľahším ovládanie tela, v ktorom 
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podľa slov apoštola (Pavla) nežije dobro (Rim 7, 18), 

nežije to, čo by ťahalo človeka k nebu. Zo skúsenosti je 

veľmi dobre známe, že „zlé besedy s ľuďmi, ktorí majú 

skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy“ (1Tim 6, 5), vedú 

do záhuby a že samotný človek veľmi často padá „kvôli 

hriechu svojich úst“ (Pr 12, 13)... Rozum totiž bez 

osvietenia zhora nie je nádejným vodcom“
106

. Iba Boh 

môže urobiť podľa prirodzenosti zlého človeka 

dobrým
107

, hriešneho dokonalým, nerozumného múdrym 

a telesného duchovným. Najlepším príkladom Bohom 

darovanej dokonalosti je Presvätá Bohorodička, ktorá 

hoci sa narodila a bola človekom ako každý iný človek, 

predsa vďaka božskej blahodati sa stala dokonalou 

a žiadna jej ľudská slabosť alebo nevedomosť
108

 nikdy 

neprerástla do vedomého hriechu. Bohom daný dar 

ovládať jazyk a tým aj všetko svoje bytie, slová, želania 

aj skutky je „mravná črta, ktorá robí ľudí krásnymi“
109

 

a privádza k blaženosti: „Blažený je človek, ktorý sa 

neprehrešoval svojimi ústami“
110

. Hriechy spáchané 

zlým jazykom naopak privádzajú k najväčšiemu zlu a 

utrpeniu: „Prekliaty je klebetník a človek dvojtvárny v 

reči, lebo zničil mnoho ľudí, ktorí žili v pokoji. Štvavý 

jazyk uviedol mnohých do nepokoja a hnal ich od národa 
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k národu. Rozrúcal hradené mestá boháčov a domy 

veľmožov podkopal. Silu národov podlomil a udatné 

rody rozbil. Štvavý jazyk povyháňal z domu zdatné ženy 

a obral ich (o výsledky) ich námah. Kto naň bude dbať, 

nikdy si nenájde pokoja, nezíska si ani priateľa, u koho 

by spočinul. Úder bičom spôsobuje modriny, ale úder 

jazykom drví kosti. Mnohí padli ostrím meča, ale nie 

toľkí, čo padli pre jazyk. Blažený, kto je skrytý pred 

ničomným jazykom, aj ten, kto sa nedostal do jeho 

zúrivosti, kto si nepritiahol jeho jarmo na seba a koho 

neviažu jeho putá. Lebo jeho jarmo je jarmo železné a 

jeho putá sú putá z kovu: zomrieť od neho je 

najhroznejšie zomieranie, od toho lepšie je aj samo 

podsvetie. Chcel by vytrvať, ale neudrží sa; do svojej 

moci dostane iba tých, čo sú na ceste nespravodlivcov, 

svojím plameňom neupáli spravodlivých. Ktorí opustia 

Boha, upadnú do jeho (moci), rozhorí sa v nich 

neuhasiteľne. Pustí sa do nich ako lev a dokaličí ich ako 

leopard. Ohraď svoje uši tŕním a nepočúvaj zlý jazyk, aj 

na ústa si vlož bránu i zámky! Zlato a striebro si dobre 

chrániš, tak si zadováž aj pre svoje slová váhy a na ústa 

si vlož primerané uzdy! Daj si pozor, aby si jazykom 

neklesol a neupadol pred nepriateľmi, čo na teba číhajú. 

Tvoj pád nebude možno vyliečiť do smrti“
111

.   

 

3 ἴδε τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα 

βάλλομεν πρὸς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ 

ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. 
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3 Сe (бо и3) к0нємъ ўзды6 во ўстA влагaемъ, да 
повинyютсz нaмъ, и3 всE тёло и4хъ њбращaемъ: 

3 Veď aj koňom dávame do úst zubadlá, aby nás 

poslúchali, a tak ovládame celé ich telo. 

___________ 

3, 3. Po vysvetlení významu zdržanlivosti v slove vo 

všeobecnosti, prechádza apoštol Jakub k vysvetleniu 

pôsobenia jazyka. Používanie jazyka má zásadný 

význam pre duchovný život človeka, pretože „prevažne 

jazykom komunikujeme s ostatnými ľuďmi“
112

 

a jazykom do značnej miery vyjadrujeme aj svoj 

pozitívny alebo negatívny vzťah k Bohu.  

Pre vysvetlenie toho, akým spôsobom udržanie jazyka 

na uzde dáva človeku schopnosť ovládať všetky ostatné 

telesné údy, apoštol Jakub použil ako prvý príklad 

zazubadleného koňa. Toto prirovnanie je svojou 

živosťou a obraznosťou úplne v súlade s jeho celkovým 

štýlom kázne a písania.  

„Zubadlá“ (gr. χαλινοί; csl. ўзды6), ktoré spolu 

s niektorými inými súčasťami výstroje koňa nazývame aj 

uzdami, sú veľmi výstižným obrazom a symbolom, 

pretože sa vkladajú „do úst“ (gr. εἰς τὰ στόματα; csl. 

во ўстA), kde má svoje miesto aj jazyk, ktorý je 

potrebné držať na uzde. Jazyk je podobný koňovi  preto, 

lebo „kôň“ (gr. ἵππος; csl. к0нь) sám o sebe tiež nemá 
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rozum
113

, v dôsledku čoho je potrebné ho podobne ako 

koňa usmerňovať a brzdiť, ak sa pohybuje prirýchlo 

alebo nebezpečne. Ako ovládnutím jazyka 

prostredníctvom uzdy, dokážeme urobiť poslušným 

celého koňa, tak ovládnutím jazyka prostredníctvom 

zdržanlivosti a ďalších cností, dokážeme udržať 

v poslušnosti celého človeka, celého seba, „celé svoje 

bytie“
114

.  

Podobne, ako je potrebné udržať neskroteného 

a rýchleho koňa pod kontrolou a na uzde, ak chceme mať 

z neho úžitok a zabezpečiť, aby nikoho nezranil, tak je 

potrebné mať pod kontrolou aj jazyk, ak chceme, aby 

hovoril užitočné veci a nikomu neubližoval. Udržanie 

pod kontrolou jazyka je v porovnaní s udržaním koňa 

ešte ťažšie, pretože „v našom jazyku je niečo ešte viac 

neskrotné a nepoddajné ako v divokom a rýchlom 

koňovi... O koľko viac je jazyk rýchlejší v nerozvážnych 

pohyboch (ako kôň), o toľko silnejšie a viac je potrebné 

v súvislosti s ním zatiahnuť uzdu našej pozornosti 

a zdržanlivosti, ktorá má nad jazykom dominovať. 

V opačnom prípade jazyk ako neskrotený bežiaci kôň 

nezadržateľnou silou ženie nepozorného človeka do 

ťažkých priestupkov a pretože je  neovládateľný, 

zhadzuje aj samotného jazdca a vlečie ho do záhuby“
115

.  

Ľudská duša, čiže um alebo srdce, rozum a duch, má 

mať nad jazykom prevahu, má ovládať jazyk 

prostredníctvom cností a nesmie ním byť ovládaná. Ak 
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sa činnosť ľudskej duše nechá riadiť jazykom, znamená 

to, že sa jej činnosť stala závislou od fyziologických 

procesov a vonkajších okolností, čo je jeden z prejavov 

duševnej nemoci
116

. Človek v takomto stave 

v skutočnosti nevie ovládať samého seba a stáva sa 

otrokom a obeťou svojich hriešnych vášní, žiadostí 

a nerozumnosti. Nevie „kontrolovať svoje slová, jazyk je 

rýchlejší ako rozum, je nezdržanlivý v klebetení 

a neslušných rečiach“
117

. 

Slová apoštola Jakuba v tomto verši hovoria aj 

o veľkom význame poslušnosti. Ak vo vzťahu ku koňom 

dosiahneme, „aby nás poslúchali“ (gr. πείθεσθαι 

αὐτοὺς ἡμῖν; csl. да повинyютсz нaмъ), vyznačujú sa 

krotkosťou, ušľachtilosťou, kultivovanosťou, 

pracovitosťou a mnohými inými dobrými a užitočnými 

vlastnosťami. Ak to isté dosiahneme vo vzťahu 

k vlastnému telu, urobíme z neho nástroj, 

prostredníctvom ktorého sa dá vykonať nespočetné 

množstvo dobrých skutkov. Bez poslušnosti by žiaden 

z nich nebol možný. Dobrovoľná poslušnosť 

vychádzajúca z pokory a lásky je teda základom 

a podmienkou pre získavanie všetkých ostatných cností. 

Blažený Theofilakt vyjadruje svoje presvedčenie, že 

jazyk sám o sebe nie je dobrý ani zlý, jeho činnosť závisí 

od nás a môže byť aj veľmi pozitívna: „Jazyk je potrebné 

riadiť zdravým rozumom... Jazyk je okrasou ľudskej 

prirodzenosti, pretože prostredníctvom neho 
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odovzdávame jeden druhému svoje myšlienky... Ak 

každá prirodzenosť zvierat, hadov, vtákov a morských 

živočíchov je krotená a skrotená ľudskou 

prirodzenosťou, nemôžem povedať, že jazyk je (v 

každom prípade) nezadržateľným zlom, že je plný 

smrtonosného jedu a že nikto z ľudí ho nemôže skrotiť. 

Lebo ak je jazyk neskrotiteľný a nevedie k ničomu 

dobrému, ako to, že ním aj dobrorečíme Bohu 

a Otcovi...? Preto chráň jazyk ako zrenicu oka! Jazyk je 

ako kráľovský kôň. Ak na neho položíš uzdu a naučíš ho 

chodiť rovnomerne, cár bude na ňom spokojne sedieť. 

Ak ho pustíš bežať a skákať bez uzdy, stane sa vozom 

diabla“
118

. Pod cárom je v tejto súvislosti potrebné 

rozumieť Boha a ľudské srdce, v ktorom prebýva Boh. 

Ak je jazyk skrotený a poslušný, človek môže byť 

pokojne a bezpečne vedený Bohom a konať dobré 

skutky podľa vnuknutia srdca inšpirovaného Svätým 

Duchom.  

Svätý Nikodém Agiorita hovorí, že jazyk má taký 

veľký význam v tele človeka okrem iného aj preto, lebo 

„od zlých slov prichádza človek aj k zlým skutkom, 

keďže slová sú podľa sv. Jána zlatoústeho cestou 

k skutkom. Aj Demokritos hovorí, že slovo je tieňom 

skutku. A Mitrofan Smyrnský hovorí, že apoštol Jakub 

tu uviedol kresťanom príklad dokonalých (svätých) 

mužov, ktorí sa neprehrešovali v slove... Akoby hovoril: 

Ty kresťan, ak si nedokonalý, vezmi si za príklad 

dokonalých mužov, ktorí skrotili svoj jazyk. Hľadiac na 

nich a napodobňujúc ich príklad oslobodíš samého seba 

od každého priestupku v slove. Ak hovoríš, že nemôžeš 
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napodobniť tých, ktorí sú väčší (dokonalejší) ako ty, 

napodobni aspoň bezduchých a nižších od teba (koňov). 

Tak ako kôň, keď má vo svojich ústach zubadlo, správa 

sa poriadne a premiestňuje celé svoje telo tam, kam chce 

jazdec..., tak aj ty polož na svoj jazyk ako uzdu úsudok 

svojho umu, čím zastavíš nezriadené pohyby (jazyka), 

aby nikdy nehovoril klebety, táranie, chvastavé reči, 

samochválu, ani hanobenie a posmešky proti blížnemu, 

ani rúhanie a odsudzovanie, ani klamstvá a prísahy, ani 

žiadne iné hriešne slová“
119

.  

Veľký význam jazyka a slova v ľudskom živote 

vyplýva z toho, že „jazyk ako orgán slova má účasť na 

oblečení všetkých údov ľudského tela do vedomých 

foriem hriechov a nečistých žiadostí“
120

. Jazyk teda 

akoby posúva hriech, ktorý spočiatku iba prišiel na 

myseľ, do viac konkrétnej podoby slov, ktorými 

o hriechu už aj rozprávame. Jazyk je tak prostredníkom 

medzi hriešnou myšlienkou a hriešnym skutkom.  

Veľmi zaujímavú a cennú myšlienku k otázke 

skrotenia ľudského jazyka môžeme nájsť u bl. 

Augustína, ktorý hovorí: „Tak ako kôň nedokáže skrotiť 

sám seba, ani človek sám seba neskrotí. Pre skrotenie 

koňa je potrebný človek a pre skrotenie človeka je 

potrebný Boh“
121

. Boh je potrebný v tomto diele preto, 

lebo skrotiť jazyk neznamená iba ovládať tento úd, či 

sval v ústach, ale ovládať svoje srdce. Zo srdca totiž 

vychádza každá dobrá aj zlá myšlienka, ktorú jazyk ako 

nástroj vysloví. A k ovládaniu srdca je nutné jeho 
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očistenie a osvietenie, ktoré pochádza od Boha. Z našej 

strany je potrebné tiež priložiť svoje úsilie a to 

prostredníctvom pokánia, cvičenia sa v zdržanlivosti 

a ostatných cnostiach a modlitby. „Základom v celom 

tomto diele je atmosféra lásky a viery v Boha“
122

.  

 

4 ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ 

σκληρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ 

ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ 

εὐθύνοντος βούληται. 

4  сE, и3 корабли6 вели1цы сyще и3 t жeстокихъ 
вётрwвъ заточaеми, њбращaютсz мaлымъ 
корми1лцемъ, ѓможе стремлeніе прaвzщагw х0щетъ: 

4 Hľa, aj lode: hoci sú také veľké a hnané prudkými 

vetrami, riadené sú maličkým kormidlom tam, kam 

ukazuje usmernenie (smerovanie, pokyn, sila, úsilie, 

snaha, uváženie, rozhodnutie) kormidelníka. 

___________ 

3, 4. Po príklade zazubadleného koňa uvádza apoštol 

Jakub ďalší príklad, v ktorom jazyk prirovnáva ku 

kormidlu lode. Tak, ako malé kormidlo má obrovský 

a rozhodujúci význam pri riadení aj tých najväčších lodí 

a to aj pri prudkom vetre, tak aj jazyk má rozhodujúci 

význam pri ovládaní celého ľudského tela a to aj vtedy, 

keď na neho útočia hriešne vášne, žiadosti, inštinkty, zlé 

zlozvyky a náklonnosti. Tak ako loď je pod kontrolou 
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a ide správnym smerom len vtedy, keď je dobre 

ovládané a kontrolované kormidlo, tak aj ľudské telo je 

pod kontrolou a počína si správnym spôsobom len vtedy, 

keď je dobre ovládaný a kontrolovaný jazyk. Ak si 

niekto nedokáže ovládať jazyk, konanie celého jeho tela 

je zmätočné, nevyspytateľné, chaotické a poblúdené. 

Naopak ten, kto ovláda svoj jazyk a dokáže ho v každej 

situácii kontrolovať a riadiť, ten dokáže celé svoje telo 

ovládať tak, aby robilo len dobré, správne a užitočné 

veci, aby neubližovalo sebe, svojej duši a iným ľuďom, 

aby sa podriaďovalo srdcu a zdravému rozumu, aby sa 

nechalo viesť Božou vôľou a pôsobením blahodate 

Svätého Ducha. Tak, ako pod múdrym vedením 

kormidla strácajú svoju silu a vplyv na loď prudké vetry 

a nimi hnané vlny, tak pri múdrym ovládaní jazyka 

strácajú svoju silu a vplyv na človeka všetky hriešne 

telesné žiadosti a popudy tela.  

 

 

 

 

  


