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Záver 
V závere je potrebné konštatovať, že 3. kapitola 

z všeobecného listu svätého apoštola Jakuba, ktorej 

exegetický výklad sme sa pokúsili priniesť v týchto 

učebných textoch, je mimoriadne bohatá na originálne 

myšlienky, ktoré môžu byť východiskom pre ďalšie 

oblasti pravoslávnej teológie.  

Časť o učiteľskom povolaní môže byť veľmi prínosná 

pre oblasť pastierského bohoslovia, pretože hovorí práve 

o učiteľoch teológie a duchovného života, ktorými majú 

byť práve pastieri Cirkvi. Apoštol Jakub pripomína, že je 

potrebné veľmi dobre zvážiť, kto má na túto službu 

naozaj povolanie a schopnosti, pretože je rozhodujúcou 

pre zdravý duchovný život členov Cirkvi. Schopnosti 

kandidátov na učiteľské a kňazské povolanie by mali 

dôkladne zvážiť ako samotní kandidáti na túto službu, 

tak aj biskupi, ktorí učiteľov a kňazov ustanovujú na 

konkrétne miesto ich pôsobenia. Vhodnosť a nevhodnosť 

výberu má zásadný význam ako pre život Cirkvi, tak aj 

pre budúci osud samotných učiteľov vo večnosti.  

Časť o jazyku prináša zistenia, ktoré môžu byť veľmi 

prínosné pre oblasť katechetiky a homiletiky. Z obsahu 

tretej kapitoly listu ap. Jakuba a s ňou súvisiacej exegézy 

vyplývajú také dôležité zistenia, ako že jazyk je 

rozhodujúci pre duchovný život alebo duchovnú smrť 

toho, kto ním disponuje, ďalej že jazyk, ak je zle 

používaný sa stáva „príkrasou neprávosti“, čiže 

obhajobou zla a ospravedlnením pre najrôznejšie zločiny 

a hriechy. S učenia apoštola Jakuba ďalej vyplýva, že 

jazyk rozpaľuje kolobeh bytia, čiže ľudského života. Ak 

je však sám „peklom rozpaľovaný“, dokáže šíriť špinu 

nielen v jeho nositeľovi, aj všade naokolo. Ak je však 
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zapálený božskou blahodaťou, dokáže zapáliť ľudí pre 

svätosť, lásku a dobro, pričom božský oheň, ktorý na 

neho pôsobí (božská blahodať) dokáže okolo seba 

rozsievať dary Svätého Ducha, ktorý bol na Cirkev 

zoslaný tiež v podobe ohnivých jazykov.  

Posledná časť, ktorá hovorí o nebeskej a pozemskej 

múdrosti, prináša dôležité zistenia pre oblasť pastierskej 

psychológie a pravoslávnej duchovnosti a psychoterapie. 

Zo slov apoštola Jakuba je možné spoznať 

najpodstatnejšie kritériá, podľa ktorých je možné 

rozpoznať rôzne formy a podoby múdrosti, od tej 

najvyššej, čiže božskej, duchovnej a nebeskej, cez 

duševnú, telesnú, pozemskú, až po úplne démonickú, 

falošnú a deštruktívnu múdrosť, ktorá sa múdrosťou iba 

nazýva, no v skutočnosti je jej opakom. Tieto zistenia 

môžu významne doplniť a spresniť učenie pravoslávnej 

teológie o jednotlivých silách a schopnostiach ľudskej 

duše a duchovného života vôbec. 

Predložené učebné texty sú teda jednoznačne 

podstatným prínosom pre vyučovanie a štúdium 

pravoslávnej teológie vo viacerých jej oblastiach 

a prispievajú k interdisciplinárnemu skúmaniu 

niektorých veľmi podstatných pojmov a javov 

rozhodujúcich pre život Cirkvi a spoločnosti. 

  


