
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 3, JK 1,19-27 

OTÁZKY KE STUDIU 
V první kapitole svého listu nás apoštol Jakub 
seznamuje jak s Božím jednáním s námi, tak se 
správnou křesťanskou reakcí na toto Boží 
jednání. 

 

1. Čti znovu celou první kapitolu a pokus 
se ji rozdělit na menší části. Jak do kontextu 
kapitoly zapadá 19. verš?  

• Je to hřích být rozhněvaný? Svou odpověď 
zdůvodni. 

• Porovnej 20. verš s J 2,14-17. Jak můžeš 
vysvětlit tyto verše? 

• Když jsi rozhněvaný, jak často je to proto, 
že si uvědomuješ svoji chybu nebo špatné 
jednání? Jak často si myslíš, že je správné 
se hněvat, protože je to podle Boží 
spravedlnosti? 

 

2. Vysvětli, co znamená přijímat zaseté 
(vsazené) slovo a jak to můžeme dělat (v. 
21)?  

• Jaké jsou viditelné známky spasitelné víry 
v životě člověka?  

• Co ve tvém vlastním životě svědčí o tom, že 
tě Bůh zachránil? 

 

3. Co z nás dělá ty, kdo jsou 
„vykonavateli“ slova? Jakými způsoby se 
tomu lidé snaží vyhnout – jak „klamou sami 
sebe“ (v. 22)?  

• Vysvětli, jak a v čem můžeme klamat sami 
sebe podle v. 23.  

• Jaké nebezpečí se skrývá v tom pouze 
poslouchat Slovo a ne podle něj jednat? 

 

4. Vysvětli ilustraci použitou ve verších 
23-24. Jakub na tomto místě používá 
vícekrát slovo „podívat se“. Pokus se 
vysvětlit, co může znamenat „zahledět se 
do dokonalého zákona svobody“ (v. 
25)?  

• Čti Žalm 19,10-11 a Žalm 119,14-
16.40.47.97.113.163.165. Co na nás 

z těchto veršů doslova křičí o Božím 
zákoně? Vysvětli ve světle těchto veršů, 
co znamená zahledět se do dokonalého 
zákona svobody. 

 

5. Čti Ezdráš 7,10. Ezdráš sloužil Pánu a 
vyvedl Izraelce z Babylónu. V Izraeli je vedl 
v duchovním probuzení, ale ještě předtím se 
Ezdráš připravoval na to, aby byl použitelný 
pro Pána. V Ezd 7,10 jsou zaznamenány tři 
věci, které nám ukazují, jak se Ezdráš 
připravoval na svou důležitou službu. Co to 
je?  

 

6. Čti Žalm 119,13.46.171-172 a Žalm 
40,10, 111,1. Co je žalmistovou první 
reakcí na Boží zjevení v Písmu?  

• Co říká Nový zákon o tom, jak mají věřící 
reagovat na pravdu, která jim byla svěřená 
(Koloským 3,16; Římanům 15,14; 
Jakub 1,21-25) 

 

7. Čti Žalm 119,5-8.10.19.32.36-37.43-
44. Žalmista jasně ukazuje, co to znamená 
činit Boží vůli. Žalmistova odpověď na 
pokyny z Božího zákona byla touha sdílet 
s druhými Boží pravdu. Máš tutéž touhu? 
Vyhlížej a využij příležitosti sdílet v tomto 
týdnu pravdy Božího Slova s druhými lidmi. 

 

8. Proč Jakub popisuje „náboženství 
(zbožnost)“ takovým způsobem, jakým to 
dělá ve v. 27?  

• Jakým způsobem tě tento příklad čistého a 
neposkvrněného náboženství oslovuje?  

• Jak odpovídá tvůj pohled na čisté 
náboženství Jakubově definici? 

 

 

9. Které pravdy z tohoto oddílu tě nejvíce 
oslovily? Jak je budeš používat ve svém 
životě?  
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