Zamyslenia na týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici
Streda 1. augusta 2018
Piesne: ES č. 228, 255
Text: Jk 3, 13 – 18
„13Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v
múdrej skromnosti! 14Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a
neklamte proti pravde. 15Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická.
16Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. 17Ale múdrosť,
ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná
milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. 18A ovocie spravodlivosti
rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pýtal som sa priateľa na istú osobu: Aký je to človek? Odpoveď bola krátka, ale výstižná:
múúúdry! Čiže: unesený sám sebou, samoľúby, povýšený nad ostatných, ktorý všetko vie a
vždy najlepšie atď., atď. Žiaľ, k takejto „múdrosti“ máme sklony všetci a zabúdame, že to nie
je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Korene má prastaré, rajské, lebo tam
bol ten strom poznania dobra a zla, z ovocia ktorého človek nesmel jesť. Lenže na ochutnanie
jeho plodu nalákal i zviedol diabol Evu, sľubujúc jej bohorovnosť, a o ktorom ona v okamihu
usúdila, že je zvodný a lákavý na zmúdrenie. Takže neodolala, a dala z neho ešte aj Adamovi.
Táto „múdrosť“ – podľa pravdy: zvrátená prefíkanosť, zlomyseľnosť voči druhým – následne
vyústila do horkej vášnivosti, závisti a svárlivosti, pripravila o život Ábela a hrôzostrašne
poznamenala Kaina! Odvtedy sprevádzala človeka dejinami a sprevádza ho i dnes. Žiaľ, aj vo
vnútri ľudu Božieho, cirkvi, veď aj apoštol Pavel vo svojich epištolách opakovane hovorí
o horkej závisti, vášnivosti, svárlivosti. Pravá múdrosť, múdrosť zhora je úplne iná. Jakub ju
spomína ako skromnú, čistú, pokojamilovnú, krotkú, poslušnú, plnú milosrdenstva a dobrého
ovocia, nestrannú, spravodlivú. My môžeme dodať, že bola a je stelesnená, stále prítomná
a činná v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. V Ňom je nám aj ponúknutá, v Ňom je činná vo
svete i v cirkvi, i vo všetkých, ktorí v pravej viere a oddanosti horlivo Kristovi slúžia a milujú
Ho. Môžeme v nej napredovať čítaním i počúvaním Božieho slova, najmä evanjelií, kde sú
podmaňujúce svedectvá a príklady Kristovej múdrosti hodné nasledovania. Privedú nás
k pravej kajúcnosti i k túžbe stále byť a zostať v Kristovi, v Jeho milosti. Práve to
potrebujeme najviac. Vlastne bytostne a jedine. Amen.

Modlitba:
Drahý Pane Ježiši Kriste, prosíme Ťa, chráň nás pred všetkými formami zvodov diabolskej
múdrosti. Nedopusť, aby sme chceli byť múdri sami pre seba, a tak vyvolávali závisť, sváry či
akékoľvek zlo, tam, kde si nás postavil. Pomáhaj nám, aby sme sa ponárali do Tvojej
múdrosti, v nej verne zotrvávali, ňou slúžili a tak prinášali Tvoje požehnanie pre všetkých.
Amen.
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