
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ 

    

ÚSTÍ NAD LABEM 

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, biblecz@biblecz.org; www.BibleCz.org 

Copyright © 2005 Biblické společenství křesťanů 

SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST JAKUBŮV, LEKCE 2, JK 1,9-18 

OTÁZKY KE STUDIU 
V první kapitole svého listu nás apoštol 
Jakub učí rozlišovat mezi zkouškami a 
pokušením.  Jakubův list dokazuje, že Boží 
Slovo je ostřejší než skalpel a proniká na 
rozhraní duše a ducha (Žd 4,12-13).  Na 
list papíru napiš, co všechno se z našeho 
oddílu (1,9-18) můžeš dozvědět o člověku. 

1. Kdo je „bratr v nízkém postavení“ ve 
verši 9 a co znamená jeho vyvýšení? 
Jak nebo čím se můžeš chlubit nebo na 
co můžeš „s chloubou myslet“, když se 
ocitneš v situacích, které tě pokořují?  

• Je pro křesťana špatné být bohatý? 

•  Byl „bohatý muž“ z 10. verše věřícím 
nebo nevěřícím? 

• Vysvětli, co znamená „ponížení“ 
bohatého muže (v. 10)? Proč na něj má 
myslet? 

 

2. Popiš prosím „korunu (vavřín, 
věnec) života“ zmiňovaný ve verši 12. 

• Proč se píše právě o koruně? Na co to 
ukazuje? 

• Komu je tato koruna zaslíbena? 
 

3. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi zkouškou 
a pokušením. Odkud pokušení 
přicházejí? Jak bys to mohl uvést do 
souladu s Genesis 22,1nn?  

• Vysvětli, jaká je Boží role ve zkouškách 
a v pokušeních? 

• Co máme dělat my a s jakými postoji, 
když se ocitneme uprostřed zkoušky 
nebo pokušení? K vysvětlení použij 1 
Korintským 10,13. 

 

4. Na konkrétním příkladu popiš 
proces, který probíhá od pokušení 
k hříchu. Co to znamená, že hřích plodí 
smrt?  

• Jakým způsobem vede hřích ke smrti?  

• O jaké smrti mluví Boží Slovo ve v. 13.-
15? 

 

5. Jak často svaluješ vinu za svůj hřích 
na druhé lidi nebo na okolnosti?  

• Jak nejčastěji  zdůvodňuješ nebo 
omlouváš své hříchy a selhání?  

• Jakým způsobem bojuješ jako křesťan 
s pokušením a s hříchem ve svém 
životě? Co ti pomáhá? 

 

6. Jak můžeš verše 16-18 začlenit do 
kontextu tohoto oddílu? 

• Co tyto verše znamenají v kontextu 
zkoušek a pokušení? 

• Z veršů 17 a 18 vypiš všechno, co se 
z nich můžeš dozvědět o Bohu. 

 

7. Co jsou to „prvotiny“ ve verši 18? 
Vysvětli, co to znamená v tomto 
kontextu. 

• Kdo je původcem spasení podle tohoto 
verše? Co z toho vyplývá pro tebe 
osobně?  

• Jak tato skutečnost ovlivní tvůj boj 
s pokušením? 

• Které dvě věci mají rozhodující roli ve 
znovuzrození člověka podle tohoto 
verše? K vysvětlení použij další místa 
z Písma. 

 

8. Jak by se změnil tvůj život, kdybys 
v každé chvíli pamatoval na to, že tvoje 
staré já je mrtvé a že Bůh ti dal novou 
přirozenost, která miluje Boha a 
nenávidí hřích (2 Korintským 5,17)?  

 

9. Co ses z celého oddílu naučil o Bohu 
a jak budeš používat ve svém životě 
principy z tohoto textu?  
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