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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST JAKUBŮV, LEKCE 5, JK 2,14-26

OTÁZKY KE STUDIU
Ve druhé kapitole Jakub pokračuje ve svém
praktickém vyučování o křesťanském životě.
Zdůrazňuje tu kvalitu křesťanského života
s ohledem na chození ve víře. Víra vede
k proměně lidského života a postojů (např.
v oblasti stranění lidem – v. 2,1-13) a jejím
výsledkem je aktivní zbožný život (v. 2,1426).

5.

1.

6.

Přečti si Jk 2,14-26 a pokus se
pojmenovat vlastními slovy jednotlivé
oddíly této části kapitoly.
2,14-17:
2,18-20:
2,21-26:
•

Jak tento oddíl souvisí se zbytkem listu?

•

Jakub zde popisuje nejméně čtyři různé
druhy (charakeristiky) víry. Dokážeš je
rozpoznat a popsat?

V čem spočívá důležitost vyjádření,
které Jakub prohlašuje v 19. verši?
•

Jak bys popsal svoji vlastní víru? Jak by
mohli jiní lidé popsat tvoji víru?

•

Jak bys popsal své učení? Jak by mohli
druzí lidé popsat tvé učení?

•

Popiš, které věci odlišují tvoji víru od víry
démomů.

Jakub používá dva příklady z Bible
k tomu, aby vysvětlil rozdíl mezi živou a
mrtvou vírou. Čti 2,21-26 a najdi tyto dva
příklady.

7.

Čti Genesis 15,1-21 a 22,1-18. Kdy byl
Abraham
poprvé
Bohem
nazván
spravedlivým?
•

2.

Pokus se vysvětlit, co znamenají
následující slova, která jsou použita v naší
pasáži: víra, spasení, ospravedlnit, mrtvý
(v.14-26).
•

Čti 2,14-17. Definuj „skutky“, o kterých se
tu mluví.

•

Jaké příklady skutků použil Jakub v první a
druhé kapitole?

3.

Ve v. 2,14-17 Jakub staví na
argumentu, že opravdovost víry je
dokazována něčím více, než slovy, která
někdo o sobě tvrdí.
•

4.

Jak můžeme skloubit Jakubovo vyučování
z 2,14-17 s tím, co říká Pavel v listu
Efezským 2,8?

Kdo by mohl být onen „někdo“ z v. 18?
Vysvětli, co znamená jeho tvrzení. Odkud
toto tvrzení vychází (jaká je jeho podstata)?
Jedná se o tutéž osobu jako v následujících
verších (19-20)?

V Římanům 4,1-26 popisuje Pavel do
detailů ospravedlnění z víry. Vysvětli
zdánlivý konflikt mezi Pavlovým učením
z Ř 4,2-5 a Jakubovým z Jk 2,21-24.

8. Co

bylo podle Jk 2,21-23 klíčovým
krokem v procesu prohlášení Abrahama za
spravedlivého?
•

V jakém slova smyslu bylo naplněno Písmo,
jak je řečeno ve v. 23?

9.

Čti oddíl o Rachab (2,25-26) a vysvětli,
jak ilustruje Jakubovo vyučování o
„ospravedlnění za skutků“.
•

Čti Jozue 2,1-21.
zachráněna?

Jak

byla

Rachab

10.

Může být někdo spasen bez poznání
Ježíše Krista? Jak to bylo s Abrahamem a
Rachab?
•

Ve kterých oblastech tvého chování a
jednání selhává tvoje učení a tvá víra?

•

Jaké nebezpečí se skrývá za tím, že budeme
hodnotit vyznání víry ostatních křesťanů?

•

Jaké je nebezpečí, když to dělat nebudeme?
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