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ÚVOD
 1. kap. = „stručný obsah listu“; veršem 2 začíná slovem „zkouška/pokušení“

řetězec na sebe navazujících myšlenek (do v. 8); řetězec pokračuje: zkouška
→  vytrvalost → dokonalost → nemít nedostatky → nedostatek  moudrost
→ prosba (modlitba) → s vírou bez pochybování → při pochybnostech →
nestabilita → nevezme nic.

Ot 1: Vzpomenete si na další podobné řetězce v NZ?

Téma 2: VYTRVALOST a DOKONALOST– Jak 1, 3 - 4;   5, (1 - 6) 7 – 11
 některé překlady místo „vytrvalost“ mají „trpělivost“; („trpělivá vytrvalost“)
 „vytrvalost/trpělivost“  jako  výsledek  zkoušek  víry  ;  pravděpodobně  mezi

zkoušky patří i chování popsané v 5, 1 – 6; poté následuje oddíl o trpělivost;
 kdo by nechtěl všechny problémy co nejdříve ukončit (třeba právě teď – vi -

rus)
 obraz ze zemědělství (5,7): vše má svůj čas; zorat, zasadit a čekat – nepomů-

že rozčilování, nebo „popotahování“ sazenic; „podzimní a jarní“ déšť nazna-
čuje normální cyklus života; čekat na Boží čas

 další pohledy na vytrvalost/trpělivost: kap. 5, 8 a 9: ① připomenutí přícho-
du Pána /Soudce (5,9), který Žd 10,30: „Mně  pomsta, já odplatmm.; ② nám
daný čas nemá být využit různými sváry, odsuzováním; 
kap. 5, 10 a 11: ③: i) počítat  s tím, že jako byli  i  proroci  pronásledováni
a zkoušeni, tak budou i jiní; ii) mnozí ve svých zkouškách prokázali velkou
trpělivost, a mohou být pro nás vzorem. ④ „Pán je soucitný a milostiýý;
není to návod k fatalismu = jen sedět a čekat (slovo „trpělivost“ k tomu svá-
dí), ale rolník musel těžce pracovat; Job diskutoval, přel se,…; 

 PB má svůj čas, a svůj cíl, ví o nás jako o Jobovi (5,11); cílem pro nás je 1,4:
„A iytrialost ať je doiršena skutkem, abyste byli dokonalí  a úplní a aby vám v ni-
čem nic nescházeloý,  jiný překlad „dokonalí a neporušení, prost všech nedostat-
kůý;

 vytrvalost  musí  být  „doiršena  skutkemý, který  má  3 charakteristky;
křesťané mají být dokonalí, bezúhonní (tak popsán Job 1,8) = slovo označuí-
cí člověka důsledného ve všech životních vztazích; úplní = jejich zbožnost a
morální povaha je „úplná ve všech jejích částech“ – viz Pavel v 1 Tes 5,23: „A
sám Bůh pokoje kéž vás celé posvět a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová

bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.; prost nedostatků = nebu-
de chybět nic, co by doplnilo náš charakter;

 k této dokonalost vybízí Pán Ježíš: Mt 5, 48: „Buďte tedy dokonalí, jako je doko-
nalý váš nebeský Otec.; 

 se slovem „dokonalost“ asi máme všichni problém. Je nějaký člověk dokona-
lý? I Pavel píše Film 3,12: „Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usi-
loině išak běžím.. Cílem je zápas o dokonalý život – a k tomu, při našem usi-
lovném běhu, napomáhají zkoušky a vytrvalost v nich. 

Téma 3: MOUDROST –  Jak 1,5;   3, 1 – 2; 13 – 18
 „moudrost“  =  praktcké  žití a  myšlení  v     odpovědnost před  Bohem,   vě-

domost toho, co je pravdivé a správné; v řetězci za v. 4 jako příklad „nedo-
statku“; druhý tex (kap. 3) naznačuje, že teorii asi zvládáme, ale už tehdy
byly problémy v běžném praktckém životě; 

 moudrost   ≠   inteligence (schopnost různého druhu)   ≠   vzdělání (vědomost);   
 moudrost se nezíská vzděláním –   je to zaslíbený dar od Boha, je třeba o ni

žádat (Jakubovo slovo můžeme nahradit slovem „modlit se“); 
 čím se projevuje pravá moudrost?   3, 1 a 2: nebýt experty – být si vědomi, že

všichni chybujeme; 3, 13: tchostí = nevnucovat se; 3, 14: nezávidí a nesou-
peří, nechlubí se a nelže; 3, 17 a 18: milosrdenství a dobré ovoce; pokoj (Gal
6,7: „Co člověk zaseje, to také sklidím.).

Téma 4: MODLITBA (žádost) – Jak 1, 6 – 8;  4, 2 – 3;  5, 13 - 18
 S Bohem komunikujeme, žádáme (Jakubův termín) skrze modlitbu; to je stá-

le otevřená možnost k rozhovoru s Bohem, ke kterému jsme zváni; modlit-
bou vyjadřujeme, že  jsme si  vědomi své  nedostatečnost (nedokonalost)
a prosíme o pomoc; evidentně nedostatek moudrost byl problém už tehdy;

 Jakub ujišťuje, že Bůh dává všem bez „bez iýhrad a bez iýčitek“ (ČEB); tzn.,
že za to nic nechce, dává „Židu i Řekovi, bohatému i chudému“ a bez ko-
mentářů k minulost či budoucnost žádajícího; je na nás, co s tím uděláme;

Ot 2: Najděte si příklad ze SZ Božího obdarování „bez výhrad a bez výčitek“

 podmínky vyslyšení  : ① 1, 6 - 8: „s důvěrou; ve víře“ – osobní víra, spoleh-
nutí na Boha je základ; vkládám vše do Jeho rukou a čekám na Jeho řešení;
„vlny“ = pokus sloužit Bohu i sobě;  ② 4, 3: „nežádat špatně“ – žádáte „pro
své potěšení, pro svou touhu“; dobrá prosba je ta, která se podřizuje Boží
vůli a nedělá si z Pána Boha sluhu; ③ 5,16: „vážná, vroucí, opravdová“ mod-
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litba je zápas; nelze jen „hodím modlitbu“; ④ 5, 16: modlitba „spravedlivé-
ho“ – není to v krásných formulacích – spravedlivý je ten, který nic nepřed-
stírá;

Ot 3. Najděte si v Bibli příklady zápasících modlitebníků.

 důležitost přímluvných modliteb 5,16 zdůrazněna v souvislost s nemocí 

Téma 5: NAŠE ZÁVISLOST NA BOHU – Jak 1, 17 – 18; 4, 13 – 17
 Co jsem? Jak 1,18: „Z jeho rozhodnut jsme se znovu zrodili slovem pravdy.;

Pavel:   1 Ko 6, 19b – 20: Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za ve-
likou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.m

 Co mám? Jak 1,17: „Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, se-
stupuje od Otce nebeských světelm.;  Pavel:1Ko 4,7: „Co z toho, co máš, jsi nedo-
stal?. 

 Co dělám? Jak 4, 15: „Místo toho byste měli říkat: „Bude-li  Pán chtt, budeme 
naživu a uděláme to nebo ono.m Pavel:1 Ko 4,19: „přijdu k vám brzy, bude-li Pán 
chtt.m 

 život je často série překvapení v Boží režii – nevíme nejen, co bude zítra, ale
třeba za pár minut; Jakub jasně říká, že jsme jako pára, která zmizí. 

 Znamená to, že křesťan nesmí plánovat?   NE – ale uvědomovat si naši závis-
lost na Bohu, na Jeho milost, darech a vedení: „Dáli Pán!“ 

 Ot 4: PJ tyto otázky připomněl v jednom podobenství – které to je?

Dosud žádný rozpor mezi Jakubem a Pavlem 


