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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST JAKUBŮV, LEKCE 1, JK 1,1-8 

OTÁZKY KE STUDIU 
Máme před sebou list Jakuba. Jedná se 
pravděpodobně o nejstarší list Nového 
zákona. Během následujícího týdne  si 
několikrát přečti tuto krátkou epištolu a 
pokus se jí rozdělit na kratší úseky.  

1. Kdykoliv přistupujeme k Písmu je 
důležité, abychom měli na mysli několik 
následujících věcí (odpovězte na ně 
v souvislosti listem apoštola Jakuba):  

• Kdo napsal tento list? Co se o něm 
můžeme dozvědět? Komu byl určen?  

• Vysvětli, koho tím Jakub myslel, když 
adresoval svůj list „dvanácti kmenům“ 
(Jk 1,1)? 

• Jaká byla jejich situace? 

• Jaké je hlavní téma listu? 

• Jaký je tón tohoto listu?  

• Co bys řekl, kdyby se tě někdo zeptal na 
to, o čem je Jakubova epištola? Napiš 
krátké shrnutí celého listu.  

 

2. Čti Jk 1,2-8. Jaké je klíčové slovo ve 
v. 2 a proč? 

• Slovo v originálním textu (peirasmos) 
znamená zkoušet, testovat, 
přezkoumat. Toto slovo se používá 
v pozitivním i negativním smyslu (v 
1,13 je překládáno pokoušet).  

• Kdo to jsou „moji bratři“ o nichž se 
mluví ve verši 2 a jakým zkouškám 
musí čelit?  

• Jak normálně reaguješ, když přicházejí 
zkoušky do tvého života? Jestliže jsi 
neodpověděl, že reaguješ se „vší 
radostí“, jak to můžeš zdůvodnit, že 
nejednáš biblicky? 

 

3. Proč nám Jakub připomíná, že 
máme reagovat se vší radostí, když 
přicházejí různé zkoušky? 

• Co to znamená se vší radostí? Jak se to 
projevuje? 

• Uveď nějaké příklady „rozličných 
zkoušek“, kterým čelíme s veškerou 
radostí. Jakým způsobem a proč 
prověřují naši víru (v. 2-3)? 

 

4. Verš 3 říká, že vyzkoušená víra 
plodí vytrvalost. Vysvětli a popiš, co to 
znamená vytrvalost (zvlášť v kontextu 
tohoto listu). 
 

5. V následujícím verši (v. 4) vidíme, 
že jestliže věřící uvádí do praxe 
vytrvalost získanou ve zkouškách, vede 
to k dokonalosti a k odstranění všech 
nedostatků. Vysvětli, co to znamená být 
dokonalý a prost všech nedostatků. 

• Co to znamená, že vytrvalost 
(trpělivost) má být dovršena skutkem 
(máme ji nechat plně působit – KMS)? 

 

6. Vysvětli, jak myšlenka z verše 5 
navazuje na předchozí verše. 

• O jaké moudrosti mluví Jakub ve v. 5? 
 

7. Jak může někdo žádat s důvěrou (ve 
víře) a bez pochybování (v. 6)? Co to 
znamená a jak je to možné? 
 

8. Kdo je „rozpolcený muž“ z veršů 6-
8? Čemu je podobný? Jedná se o 
člověka věřícího nebo nevěřícího? Svou 
odpověď zdůvodni. 
 

9. Čti Jk 1,1-8 a napiš ty principy, 
kterými podle Jakuba máme překonávat 
utrpení a zkoušky v našem životě. Jak 
můžeš tyto principy prakticky používat 
ve svém životě?  
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