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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST JAKUBŮV, LEKCE 4, JK 2,1-13

OTÁZKY KE STUDIU
České přísloví říká „šaty dělaj člověka“.
Naši biblickou pasáž (Jk 2,1-13) začíná
Jakub pokáráním stranictví v církvi a potom
zobecňuje
tuto
pravdu
vede
nás
k praktickému vyjádření křesťanské víry.
Které z následujících rozdílností v církvi
překonáváš nejobtížněji: majetkové rozdíly,
kulturní,
národnostní,
generační,
teologické, sociální nebo jiné?

5. Proč Jakub říká, že Bůh vyvolil
chudé, aby byli „bohatí ve víře“ (ale
nikoliv bohatí)? Znamená to, že jenom
chudí mohou být dědici království
nebeského (v. 5)?
•

1. Přečti si znovu celý list Jakubův. Jak
můžeme začlenit tento oddíl (2,1-13) do
kontextu celého listu? Jak logicky
navazuje na první kapitolu?

2. Pokus se vytvořit svou vlastní
definici stranictví nebo naddržování.
•
•
•

Je vždy špatné stranit osobám? Kdy
ano a kdy ne? Proč?
Jak to vypadá, když ty někomu straníš?
Na konkrátním příkladu z každodenní
praxe ukaž jak vypadá stranictví
osobám.

3. Proč je to hřích někomu stranit? Je
to vždy špatné dělat rozdíly mezi lidmi
v církvi? Je to špatné „soudit“ druhé
(v. 4-5)? Srovnej také s Lv 19,15; Dt
15,7-10; Job 34,17-19; Gal 3,28; Mt
7,1; Ř 14,13.
•

Jak se můžeš vyhnout stranictví doma,
na svém pracovišti, v církvi?

4. Kdo je chudý a bohatý v těchto
verších? Jací jsou to lidé - Věřící nebo
nevěřící?
•

Jaké jsou největší „lidské“ překážky
chudých a bohatých na cestě ke Kristu?

•

Proč je špatné posuzovat lidi podle
jejich ekonomické situace?

Mnohá místa v Písmu nás volají
k soucitu s chudými. Jaké jsou dvě nebo
tři věci, ve kterých v tomto týdnu můžeš
uposlechnout a naplnit tento příkaz?
(Čti: Žalm 41,1; Př 17,5; 21,13;
28,27; 29,7)

6. V jakém smyslu je verš 8. odpovědí
na zmiňované stranictví a jak můžeme
naplnit „královský zákon“? Viz také:
Mt 22,34-40; Lk 10,30-37; Fp 2,3-4.
•

Co nám takové jednání říká o našem
vztahu s Bohem (1J 3,16-17 a 1J4,1921)? Co takové jednání říká lidem
kolem nás (J 13,35)?

7. Vysvětli,

jak může přestoupení
jednoho bodu zákona přinést provinění
proti celému zákonu (v. 10)?

8. Co má být podle verše 12. motivací
našeho jednání a mluvení s druhými. Co
to podle tebe znamená být souzen
zákonem svobody?

9. Co to znamená milosrdenství (v. 13).
Jakými praktickými věcmi můžeme
prokazovat milosrdenství těm, kdo jsou
kolem nás?
•

Zaměř se v tomto týdnu na lidi kolem
sebe a zvlášť na ty, kdo potřebují
projevit skutky milosrdenství. Modli se,
aby ti Bůh ukázal, jak máš prokázat
toto Jeho milosrdenství.
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