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3 O NEBESKEJ A POZEMSKEJ MÚDROSTI 

(3, 13-18) 

 

13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω 

ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν 

πραΰτητι σοφίας. 

13 Кто2 премyдръ и3 худ0гъ въ вaсъ, да покaжетъ 
t д0брагw житіS дэлA сво‰ въ кр0тости и3 
премyдрости. 

13 Kto je u vás múdry a zručný, nech dobrým 

správaním ukáže svoje skutky v krotkosti a múdrosti. 

___________ 

3, 13. Keďže, ako sme videli v predchádzajúcej časti, 

ovládanie jazyka je veľmi ťažká úloha a vysoká cnosť, 

zdokonaľovanie v tejto oblasti je možné len u tých ľudí, 

ktorí sa vyznačujú krotkosťou. Platí to pre všetkých 

veriacich, ale obzvlášť pre učiteľov, ktorí sa usilujú 

získavať najviac múdrosti a zručnosti. Bez krotkosti totiž 

múdrosť a zručnosť vedie iba k pýche a ďalším 

hriechom, ktoré neprinášajú prospech, ale naopak škodia 

ľuďom a Cirkvi.  

Grécky výraz „ἐπιστήμων“ je odvodený od slova 

ἐπιστήμη, ktoré má dva základné významy. Prvým je 

umenie, zručnosť, šikovnosť a druhým poznanie, veda, 

náuka
209

. My sme výraz ἐπιστήμων preložili v súlade 

                                                 
209

 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х., cit. dielo. Том I., s. 637.   
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s prvým významom slova ἐπιστήμη a tiež v súlade 

s cirkevnoslovanským prekladom (худ0гъ). Učinili sme 

tak preto, lebo takýmto spôsobom slová skúmaného 

verša zahŕňajú obidva základné oblasti ľudského 

poznania a schopností, čiže teoretickú múdrosť aj 

praktickú zručnosť, teda umenie. Pre oba tieto oblastí 

platí, že majú byť založené na krotkosti, ktorá im dodáva 

vnútornú čistotu, kvalitu a duševný prospech. Múdrosť 

sa aj na iných miestach Svätého Písma
210

 spája so 

zručnosťou, ktorá označuje „poznanie v jeho praktickom 

uplatnení“
211

. 

Dôkazom pravdivej múdrosti aj pravej umeleckej 

zručnosti je podľa slov apoštola Jakuba dobré správanie 

a dobré skutky konané v krotkosti. Dobré správanie 

a skutky vyžaduje apoštol Jakub ako dôkaz pravej 

múdrosti preto, lebo kresťanstvo nie je iba teória, ale 

v prvom rade život. Od kresťana a obzvlášť od 

kresťanského učiteľa sa vyžaduje, aby mal nielen 

vedomosti a šikovnosť, ale aby bol celkom preniknutý 

kresťanskou pravdou, aby kresťansky myslel, cítil aj 

konal.  

Konkrétne skutky, ktoré sa okrem všeobecného 

dobrého a bezúhonného správania vyžadujú od 

kresťanov a najmä kresťanských učiteľov, majú mať 

osobitný charakter. Tento ich osobitný charakter sa má 

prejavovať v tom, že majú byť konané „v krotkosti a 

múdrosti“ (gr. ἐν πραΰτητι σοφίας; csl. въ кр0тости 

                                                 
210

 Pozri 5Mjž 1, 13; 4, 6; Oz 14, 10. 
211

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 222. 
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и3 премyдрости). Pod krotkosťou treba v tomto prípade 

rozumieť „hlbokú prostotu, ktorá je vlastná múdrosti“
212

, 

pretože skutočná a kresťanská múdrosť je len tá, ktorá 

vychádza z „prostoty srdca“
213

. Uvedená myšlienka 

spojenia múdrosti a krotkosti je úplne zhodná so slovami 

Isusa Christa, ktorý povedal apoštolom, aby boli múdri 

ako zmije a prostí ako holuby
214

. 

 

14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ 

καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε 

κατὰ τῆς ἀληθείας.  

14 Ѓще же зaвисть г0рьку и4мате и3 рвeніе въ 
сердцaхъ вaшихъ, не хвали1тесz, ни лжи1те на 
и4стину: 

14 Ale ak máte vo vašom srdci trpkú závisť a 

svárlivosť, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. 

___________ 

3, 14. Múdrosť, ktorá sa nevyznačuje krotkosťou 

a prostotou, ale je spojená so závisťou a svárlivosťou, 

nie je hodná žiadnej pochvaly.  

Pod pojmom „svárlivosť“ (gr. ἐριθείαν; csl. рвeніе) 
je potrebné rozumieť hriešnu vášeň, ktorá sa vyznačuje 

                                                 
212

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 223. 
213

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 223. 
214

 Pozri Mt 10, 16. 
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záľubou v sporoch a hádkach. Pred týmto hriechom 

pomerne často varuje kresťanov aj apoštol Pavol
215

. 

Múdrosť spojená so závisťou a svárlivosťou nie je 

pravou múdrosťou, ale naopak klamstvom proti pravde. 

V súlade s kontextom celého listu je pod „pravdou“ 

v tomto verši potrebné rozumieť Bohom zjavenú pravdu, 

čiže slová Evanjelia. Svedčí o tom aj člen (τῆς), ktorý sa 

v gréckom texte nachádza pred slovom pravda, a ktorú 

poukazuje na to, že tu nie je reč o hocijakej pravde vo 

všeobecnosti, ale o konkrétnej a čitateľom dobre známej 

pravde Evanjelia.  

Múdrosť spojená so závisťou a svárlivosťou je 

klamstvom „proti pravde“ (gr. κατὰ τῆς ἀληθείας; 

csl. на и4стину), pretože je v rozpore s tou pravdou, 

ktorú zjavil Boh v Evanjeliu. Ak niekto závidí a rád sa 

háda, znamená to, že nežije v duchu evanjeliovej pravdy. 

Takýto človek bez ohľadu na to, či ide o obyčajného 

veriaceho alebo o kresťanského učiteľa, klame aj vtedy, 

keď tvrdí, že hlása kresťanskú pravdu, pretože v takomto 

stave nie je možné pravdu Evanjelia chápať správne. 

V knihe Šalamúnových múdrostí je táto skutočnosť 

vyjadrená v nasledujúcich slovách: „Múdrosť nevstúpi 

do zlomyseľnej duše, ani neprebýva v tele, ktoré sa 

previňuje hriechom“
216

. Tam, kde niet cnostného života, 

tam niet ani správneho chápania evanjeliovej pravdy. 

„Ak sa kresťanská pravda nestala životom človeka 

                                                 
215

 Pozri Rim 2, 8; 2Kor 12, 20; Gal 5, 20; Flp 1, 17; 2, 3. 
216

 Prem 1, 4. 
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a neprenikla do jeho vôle a srdca, v jeho ústach je len 

klamstvom proti Evanjeliu“
217

. 

 

15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν 

κατερχομένη, ἀλλ' ἐπίγειος, ψυχική, 

δαιμονιώδης. 

15 нёсть сіS премyдрость свhше низходsщи, но 
зeмна, душeвна, бэс0вска: 

15 Toto nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale 

pozemská, duševná, démonická.   

___________ 

3, 15. Zdanlivá múdrosť, ktorá sa ohlasuje v duchu 

závisti a svárlivosti, má v porovnaní so skutočnou 

a evanjeliovou múdrosťou nielen odlišné vlastnosti, ale 

aj pôvod.  

O falošnej múdrosti v prvom rade neplatí, že 

„zostupuje zhora“ (gr. ἄνωθεν κατερχομένη; csl. 

свhше низходsщи), čiže z nebies. Keďže falošná 

múdrosť nepochádza z nebies, zo sféry, v ktorej prebýva 

Boh, jej prameňom nie je Boh, ani nič božské, 

evanjeliové a sväté.  

Múdrosť závistlivého a svárlivého človeka je 

„pozemská (gr. ἐπίγειος; csl. зeмна), pretože vychádza 

z pozemských, materiálnych, telesných, dočasných a 

                                                 
217

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 225. 
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nízkych pohnútok a úvah. Je to falošná múdrosť, ktorá 

„sleduje nebožské ciele nebožskými prostriedkami“
218

. 

Vlastnosťou takejto múdrosti nie je len pochádzanie 

z nízkych pohnútok, ale aj privádzanie k nízkym, 

pozemským a čisto telesným úvahám a pohnútkam tých, 

ktorí ju počúvajú a prijímajú.  

Múdrosť človeka naplneného hriešnymi vášňami je 

ďalej „duševná“ (gr. ψυχική; csl. душeвна). Jeho 

múdrosť je okrem telesných a pozemských pohnútok 

a úvah založená už len na duševných pohnútkach a 

úvahách duše vzdialenej od Boha a všetkého božského. 

Táto múdrosť nevychádza z vyššej časti ľudskej duše – 

ducha, alebo ináč povedané, zo Svätým Duchom 

oduševnenej duše, ale iba z nižšej časti duše, ktorá je 

ešte k tomu odtrhnutá od Boha - prameňa skutočnej 

a duchovnej múdrosti, skutočného a duchovného života.  

Výraz „duševná“ v tomto verši je v niektorých 

starších aj novších slovenských prekladoch zo 

zvláštnych dôvodov prekladaný ako „telesná“
219

. Je 

potrebné povedať, že pôvodný grécky výraz „ψυχική“ 

nemôže mať a nemá v žiadnom prípade takýto význam. 

Jediný iný a aj to iba prenesený význam tohto slova je 

„životná“
220

. Taktiež v žiadnom starom biblickom 

rukopise sa v tomto verši neuvádza také slovo, ktoré by 

                                                 
218

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 225. 
219

 Pozri BIBLIA. Slovenský ekumenický preklad 

s deuterokánonickými knihami. 1. vydanie. Banská Bystrica 2008, s. 

238. 
220

 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х., cit. dielo. Том II., s. 1801. 
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sa dalo preložiť ako „telesná“
 221

. Nebudeme sa na tomto 

mieste zamýšľať nad tým, čo mohlo viesť prekladateľov 

k vyššie uvedenej zmene obsahu Svätého Písma 

v slovenskom preklade. Zdôrazníme iba skutočnosť, že 

duša, ktorá je dobrovoľne odtrhnutá od Boha a naplnená 

hriešnymi vášňami, skutočne plodí iba falošnú múdrosť. 

Duševné hodnoty sami o sebe nemusia byť vždy a za 

každých okolností pozitívne. K tomu, aby sa zachovalo 

poznanie týchto faktov pre ľudí hľadajúcich 

a prijímajúcich skutočnú pravdu, je nevyhnutné 

zachovať obsah Svätého Písma vo všetkých jeho textoch 

nezmenený. Nie je treba sa báť pravdy Svätého Písma 

ani vtedy, keď je pre niektorých ľudí prekvapujúca alebo 

nepríjemná. 

Poslednou vlastnosťou múdrosti ľudí ovládaných 

hriešnymi vášňami je, že je „démonická“ (gr. 

δαιμονιώδης; csl. бэс0вска). Démonickou je preto, 

lebo pochádza z vnuknutia démonov, čiže diabla a jeho 

služobníkov medzi anjelmi alebo ľuďmi, ktorí sú vo 

Svätom Písme tiež nazývaní duchmi
222

. Pretože múdrosť 

vášnivých a hriešnych ľudí pochádza z vnuknutia diabla, 

ktorý je „klamár a otec lži“
223

, ich „múdrosť“ je lživá 

a falošná.   

 

                                                 
221

 Pozri NOVUM TESTAMENTUM GREACUM, editio Critica 

maior, IV. Catholic letters. Part 1. Text. Installment 1. James. 2. 

vydanie. Stuttgart 1997, s. 62. 
222

 Pozri 1Jn 4, 1. 
223

 Jn 8, 44. 
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16 ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ 

ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 

16 и3дёже бо зaвисть и3 рвeніе, тY нестроeніе и3 
всsка ѕлA вeщь. 

16 Lebo kde je závisť a svárlivosť, tam je neporiadok 

a každá zlá vec. 

___________ 

3, 16. To, že múdrosť závistlivých a svárlivých ľudí 

pochádza od diabla a démonov, je vidno z jej plodov, 

ktorými sú „neporiadok“ (gr. ἀκαταστασία; csl. 

нестроeніе) a „každá zlá vec“.  

Ak nejaká zdanlivá „múdrosť“ prináša neporiadok 

a všetky ostatné zlé veci, potom je jasné, že nemôže 

pochádzať od Boha, ktorý je prameňom dobra, poriadku 

a pokoja. Od Boha nepochádza žiadne zlo, pretože „Boh 

nie je Bohom neporiadku, ale pokoja”
224

. Prameňom 

takej múdrosti, ktorá vytvára neporiadok a zlo, môže byť 

len diabol, od ktorého pochádza všetko, čo je protikladné 

dobru a poriadku. O pôvodcovi múdrosti zlých ľudí 

môžme usudzovať na základe slov samotného Christa, 

ktorý povedal: “Chráňte sa falošných prorokov... Poznáte 

ich po ovocí. Každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým 

zlý strom rodí zlé ovocie... Teda po ich ovocí ich 

poznáte”
225

. 

 

                                                 
224

 1Kor 14, 33. 
225

 Mt 7, 15. 17. 20. 
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17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, 

ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ 

ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ 

ἀνυπόκριτος. 

17 Ґ ћже свhше прем dрость, пeрвэе ќбw чтcA 
є4сть, пот0мъ же ми1рна, кроткA, бlгопокорли1ва, 
и3сп0лнь ми1лости и3 плодHвъ бlги1хъ, несумённа и3 
нелицемёрна. 

17 Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, 

potom pokojná, krotká, ústupčivá dobru, plná milosti a 

dobrých plodov, nepochybujúca a nepokrytecká. 

___________ 

3, 17. Kresťanská a duchovná múdrosť, ktorá 

pochádza z nebies od Boha, vyznačuje sa v porovnaní 

s falošnou múdrosťou celkom opačnými vlastnosťami.  

Prvou (gr. πρῶτον; csl. пeрвэе) a základnou črtou 

božskej múdrosti je, že je „čistá“ (gr. ἁγνή; csl. чтcA), 
čiže svätá a slobodná od hriešnych vášní, od všetkého 

hriešneho a nečistého. Oikoumenios hovorí, že božská 

múdrosť je „čistá a neznečistená, nie je spojená s ničím 

telesným“
226

. Nevinnosť a čistota je základom všetkých 

ostatných vlastností božskej a duchovnej múdrosti. 

                                                 
226

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ: Ύπομνήματα εἰς τάς καθολικάς ’Επιστολάς. 

In: ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 226. 
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Ďalšou (gr. ἔπειτα; csl. пот0мъ же) vlastnosťou 

duchovnej múdrosti je, že je „pokojná“ (gr. εἰρηνική; 

csl. ми1рна), pretože „rodí medzi ľuďmi pokoj a súlad, 

a nie spory a sváry“
227

. 

Treťou vlastnosťou božskej múdrosti je, že je 

„krotká” (gr. ἐπιεικής; csl. кроткA), čiže “jemná vo 

vzťahu k iným, mierna, zhovievavá... Ak stretáva 

nepochopenie seba alebo nesprávne chápanie, správa sa 

v takejto situácii trpezlivo, jemne a zhovievavo, 

nerozčuľuje sa, nehnevá a nespôsobuje hádku“
228

. 

Štvrtou vlastnosťou duchovnej múdrosti je, že je 

„poddajná dobru” (gr. εὐπειθής; csl. бlгопокорли1ва), 
čiže ústupčivá voči božskej pravde, dá sa presvedčiť, 

poslúchne, pokorí sa a ľahko podrobí všetkému, čo je 

naozaj dobré, božské, duchovné a spasiteľné. 

Piatou vlastnosťou božskej a duchovnej pravdy je, že 

je „plná milosti a dobrých plodov” (gr. μεστὴ ἐλέους 

καὶ καρπῶν ἀγαθῶν; csl. и3сп0лнь ми1лости и3 
плодHвъ бlги1хъ), čiže je prameňom milosrdenstva a 

dobrých skutkov na rozdiel od čisto pozemskej a iba 

duševnej múdrosti, ktorá je, ako sme videli v 

predchádzajúcom verši, prameňom neporiadku a 

všetkého zla.  

                                                 
227

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 226. 
228

 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 226. 
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Šiestou vlastnosťou božskej pravdy je, že je 

„nepochybná” (gr. ἀδιάκριτος; csl. несумённа), čiže 

nepochybuje o pravde a zároveň je nespochybniteľná, 

pretože sa neochvejne drží božskej pravdy. 

Poslednou zo siedmych vlastností božskej múdrosti 

je, že je „nepokrytecká” (gr. ἀνυπόκριτος; csl. 

нелицемёрна), čiže úprimná, priama a bez pretvárky
229

. 

V súvislosti so siedmimi vlastnosťami božskej 

múdrosti, uvádzanými apoštolom Jakubom v tomto 

verši, nám nedá nespomenúť symbol plnosti a darov 

Svätého Ducha, ktorý vyjadruje číslo sedem. 

V siedmych vlastnostiach duchovnej múdrosti môžme 

teda vidieť jej dokonalosť, plnosť a pôvod v blahodati a 

pôsobení Svätého Ducha. 

 

18 καρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ 

σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην. 

18 Пл0дъ же прaвды въ ми1рэ сёетсz 
творsщымъ ми1ръ. 

18 A ovocie spravodlivosti sa seje v pokoji tým, čo 

tvoria pokoj. 

___________ 

3, 18. Tí veriaci a učitelia, ktorým sa podarilo získať 

božskú a duchovnú múdrosť, prinášajú svojim životom a 

                                                 
229

 Porovnaj Rim 12, 9; 2Kor 6, 6. 
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učením „ovocie spravodlivosti“ (gr. καρπὸς τῆς 

δικαιοσύνης; csl. пл0дъ прaвды), čiže ovocie 

spravodlivého života tu ne zemi aj ospravedlnenia pred 

Bohom vo večnosti. Spravodlivý život a ospravedlnenie 

sú navzájom neoddeliteľné, pretože „niet ospravedlnenia 

bez spravodlivosti“
230

. 

Ovocím spravodlivosti je v prvom rade samotná 

duchovná múdrosť, ktorú kresťania prijímajú, uplatňujú 

v živote a ktorá sa prostredníctvom nich „seje“ (gr. 

σπείρεται; csl. сёетсz), čiže odovzdáva ostatným 

ľuďom. Ovocím spravodlivosti sú okrem múdrosti aj 

všetky ostatné cnosti a dobré skutky inšpirované 

múdrosťou, najmä tie, na ktoré bolo poukázané 

v predchádzajúcom verši, čiže čistota, pokoj, krotkosť, 

ústupčivosť dobru, milosť, nepochybovačnosť a 

nepokryteckosť.  

V súvislosti so slovami tohto verša nás môže 

napadnúť otázka, prečo sa tu hovorí o plodoch a ich siatí, 

keď v prírode sa zvyčajne sejú semená a nie plody. Na 

túto otázku je potrebné odpovedať tak, že tak ako 

v prírode sú mnohé semená zároveň plodmi a plody 

semenami, napríklad pšenica a všetky ostatné obilniny 

a strukoviny, tak aj v duchovnom živote sú 

spravodlivosť, múdrosť a ostatné cnosti z jedného 

pohľadu ovocím a z iného semenom. Jednotlivé cnosti sa 

rodia ako ovocie jedna z druhej pri pôsobení blahodate 

Svätého Ducha, zároveň sú však aj zasievané ako 
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 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 228. 
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semienka do ľudských duší prostredníctvom slov 

a hlásania Evanjelia.  

Duchovnú múdrosť skutoční kresťania šíria „v 

pokoji“ a ona prináša svoje ovocie všetkým tým, čo 

„tvoria pokoj“ (gr. τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην; csl. 

творsщымъ ми1ръ), to znamená im samotným a tiež aj 

iným ľuďom, ktorí nielen sami žijú v pokoji, ale aj šíria 

pokoj medzi ostatnými ľuďmi.  

V predchádzajúcom verši sa hovorilo všeobecne 

o nebeskej múdrosti a jej vlastnostiach a v tomto verši sa 

poukazuje na konkrétny spôsob, ako je možné 

uplatňovať duchovnú múdrosť v praktickom živote. 

„Božská múdrosť sa seje jedine pokojným spôsobom, 

žiadny iný spôsob jej zasievania... nie je možný. Ak sa 

nebeská múdrosť môže siať iba takýmto spôsobom, 

potom aj jej rozsievači majú byť pokojamilovní... 

Falošná a démonická múdrosť sa seje v nepriateľstve 

a tými, čo sú nepriateľsky zameraní..., nebeská múdrosť 

sa seje v pokoji a tými, čo tvoria pokoj“
231
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