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Ctení: Jk 2,14-26

Máme za sebou již tri zastavení nad Jakubovou epištolou. V první cásti jsme se dívali 
na to, jak se nám muže naše víra osvedcit v case zkoušek, což nás vede ke spolehnutí se na 
Boha v každé životní situaci, protože víme, komu jsme uverili a komu nadále duverujeme. 

V Kristu jsme se znovuzrodili, a to nás vede k novému životu, životu víry, životu 
spoléhání se na Boha. Rekli jsme si, že pravá a cistá       st se projevuje pécí o potrebné a 
že nás ucí nesoudit druhé, nedelat mezi lidmi rozdíly, protože tím je akorát ponižujeme a 
prestupujeme Boží zákon o lásce k bližnímu. 

Dnes se opet podíváme na víru, jak se ve skutecnosti projevuje, tedy jak vypadá. 
Kolem tohoto oddílu se v historii vytvorilo mnoho debat, z nichž jednu zapocal Martin 
Luther, když tuto epištolu nazval „slamenou“, protože    pripadalo, že zde zaniká význam 
evangelia, kdy je spasení pouhou vírou.

Luther zašel tak daleko, že videl tuto epištolu v naprostém protikladu k Pavlovým 
spisum, protože dává duraz na skutky, zatímco Pavel jasne ríká, že ze skutku zákona nebude 
nikdo ospravedlnen (R 3,20). 

Naráželi jsme na to v každé cásti, ale pojd me se nyní soustredit na Jakubuv        a 
prozkoumejme ješte jednou vztah víry a skutku. Jsme spaseni pouhou vírou? Je potreba k víre 
pridat skutky? A nebo snad je spasení ciste ze skutku? Jak to vlastne je? 

„

“ (Jk 2,14-17). 
Minule jsme koncili verši: „

“ (Jk 2,12-13). Jakubovi šlo o to, že clovek, který zakusil Boží 
milost, by mel umet mluvit a jednat milosrdne. To odpovídá      tomu, co jsme ríkali v druhé 
polovine první kapitoly, tedy že pravá zbožnost se neprojevuje mluvením, ale také jednáním. 
A presne na to zde nyní narážíme. 

Jakub zde pred nás staví otázku, zda nás muže zachránit víra bez skutku. Pokládá 
otázku, zda je rovnice „víra = spasení“ správne. Na tomto míste se nabízí otázka: „Dobrá, ale 
co Jakub myslí slovem ?“ Na tuto otázku mužeme odpovedet, když se podíváme na jeho 
následující príklad. 

Máme zde príklad cloveka, který je bez šatu a je mu zima a cloveka, který hladoví, 
protože nemá nic k jídlu. Výraz „clovek bez šatu“ muže znamenat, že ten clovek je nahý a 
nemá co na sebe, ale hlavním problémem je, že mu je zima. Nemá, jak by se zahrál. Je 
v zoufalé nouzi, která musí být vyrešena rychle, jinak hrozí tomu cloveku smrt umrznutím. 

Podobne i druhý príklad. Je zde hladovející clovek, kt    nemá co do úst. Není to 
clovek, kdy by mel jen tak hlad, ale je to clovek, který nemá jídlo ani na den. Clovek, kterému
bez akutní pomoci hrozí vyhladovení. Nejde o zásoby na zimu, ale o nasycení cloveka, který 
momentálne nic nemá.1

Do této jejich bezmoci pak prichází clovek, který ríká, že má víru, a dává konejšivá 
slova, která mnoho slibují, ale sám nehne ani prstem, aby jim pomohl. Jeho víra je ciste 
intelektuální, odtržená od praxe, od bežného života. 

                                                  
1 Mrázek, J.: , str. 54.

Nevíra vír y

Co je platné, moji  bratrí, když nekdo ríká, že má víru, ale pritom nemá skutky? Muže ho snad 
ta víra spasit? Kdyby nekterý bratr nebo sestra byli  bez šatu a nemeli  jídlo ani  na den, a 
nekdo z vás by jim rekl: ´Budte s Bohem - at  vám není zima a nemáte hlad´, ale nedali  byste 
jim, co potrebují pro své telo, co by to bylo platné? Stejne tak i  víra, není-li  spojena se skutky, 
je sama o sobe mrtvá

Mluvte a jednejte jako ti , kterí mají být souzeni  záko    
svobody. Na Božím soudu není mi losrdenství pro toho, kdo neprokázal mi losrdenství. Ale 
mi losrdenství vítezí nad soudem

víra
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„A stejne je to i s naší vírou. Je slibná. Ale je také bezmocná, pokud ji    yslíme 
vážne. Nebo hur: pokud si … uprímne myslíme, že jsou to jenom slova – taková ta, která se 
takhle mají ríkat. … Jako slova o zahrátí zustanou mrtvá, pokud je nekdo neoživí, tak i ta 
víra.“2

Takováto intelektuální víra je proste mrtvá, bez života, a tak ani nemuže dávat život. 
Pokud víra nemá skutky, je sama o sobe mrtvá, a tak vede pouze ke smrti a ne ke spasení a 
k životu vecnému. Nejedná se tedy o skutecnou víru, protože skutecná víra se projevuje 
skutky.

A opet si všimnete, že je to víra, která má skutky, ne my sami. Skutky vycházejí 
z víry. Nejedná se o skutkarení, kdy si zasluhujeme spasení, ale jde o skutky, které vycházejí 
z naší víry. „Co je platná víra – ríká Jakub – pokud ji nepoužíváš k verení?“3

Proto je potreba techto skutecných životních situací,    ré zde Jakub uvádí, aby se 
naše víra mohla projevit, tedy aby se naše skutecná víra stala skutkem ve skutecném svete. 
Musí být konfrontována se skutecným svetem, ale se mohla projevit na skutcích.4 Pokud 
nedáme naší víre prostor a uchováváme ji pouze v našem intelektuálním svete, pak se nejedná 
o skutecnou (skutky se projevující) víru. 

„

“ (Jk 2,18-20). 
Dovolte mi citovat ješte Ceský studijní preklad, který je zde presnejší:

„

“ (Jk 2,18-20CSP). 
Všimnete si, že Jakub zde predjímá presný opak toho, co bylo ve verši 14. Jakub 

nejprve mluvil o lidech, kterí ríkají, že sice mají víru, ale pritom se    jejich víra vubec 
neprojevuje na jejich skutcích. Jedná se tedy o nominálního krest ana, který sice verí, že 
existuje Buh, ale nic to nedelá s jeho životem, nenechá to svou víru projevit. 

Zde je ovšem naprostý opak. Jakubuv imaginární protivník5 tvrdí, že má skutky, ale 
nemá víru. Ríká: „Ty, Jakube, máš víru a já mám zase skutky.“ Jak v predchozím odstavci, 
tak i zde se setkáváme s názorem, že víra a skutky nejsou nijak propojeny. Jednoduše receno, 
i clovek neverící muže delat dobré veci. K tomu víru nepotrebuje.

Tento argument nezní až tak židokrest ansky, ale spíše            pohansky. Je to 
argument, se kterým se casto setkávám v komunikaci s neverícími. Mnozí mi rekli, že v Boha 
neverí, ale že i kdyby Buh existoval, tak preci není tak špatný, že by je  oslal do pekla jenom 
proto, že v nej neverí, když zároven žijí dobrý život. Nikdy nikoho nezabili, banku taky 
nevykradli, a tak preci by je Buh neposlal do pekla, když žijí pomerne dobre. Mají své skutky 
a k tomu nepotrebují ješte nejakou predem definovanou víru v Boha, kterou nabízí treba 
krest anství. Jejich rovnice zde zní: „Skutky = spasení.“

                                                  
2 Mrázek, J.: , str. 56. 
3 Mrázek, J.: , str. 53.
4 Mrázek, J.: , str. 54. Všimnete si hry se slovy, kdy slova „skutecnost“ a „skutek“ 
v ceštine mají stejný základ. 
5 Tomuto stylu argumentace se ríká . Moo, D. J.:  (Downers Grove: IVP Academic, 1985, 
reprinted 2009), str. 103. Imaginární protivník predstaví svuj názor a Jakub se na nej snaží odpovedet. Takto se 
snaží autori predejít možným nedorozumením, aby vyloucili všechny možnosti a aby jejich zámer byl jasný. 
Tento styl se používá predevším pri psaní knih, dopisu      pri projevu formou monologu, kdy druhá není 
možná interakce s oponenty. 

Nekdo však rekne: ´Jeden má víru a druhý má skutky.´ Tomu odpovím: Ukaž mi  tu svou víru 
bez skutku a já ti  ukážu svou víru na skutcích. Ty veríš, že je jeden Buh. To je správné. I  
démoni tomu verí, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý clovece, že víra bez skutku není k 
nicemu?

Nekdo však rekne: Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi  tu svou víru bez skutku a já ti 
ukážu svou víru na svých skutcích. Ty veríš, že je jeden Buh. Dobre ciníš. Také démoni tomu 
verí, avšak chvejí se. Chceš však poznat, ó nerozumný clovece, že víra bez skutku je 
neúcinná?

Bláznovství víry podle Jakuba
Bláznovství víry podle Jakuba
Bláznovství víry podle Jakuba

diatribé James
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Zmínil jsem nyní „predem definovanou víru“ a asi bych     vysvetlit, co tím myslím. 
Zatím v každém prekladu, se kterým jsem se setkal, koncí rec tohoto imaginárního protivníka 
v polovine 18. verše, a pak už zase mluví Jakub. Ten verš celý zní: „

.“
Pokud by ovšem jeho rec koncila již v polovine 18. verše, pak nám nedává smysl 

Jakubova odpoved , která je trochu mimo mísu. Onen protivník ríká, že má skutky, kdežto 
víru pripisuje Jakubovi. Je tedy nesmyslné, že by Jakub na to reagoval slovy: „

.“ Vždyt  víru si ten protivník neprisvojuje. 
Logicky vzato musíme vnímat verše 18-19 jako rec protivníka a verš 20 jako 

Jakubovu odpoved . Hned vysvetlím proc.
Protivník ríká: „

“ (Jk 2,18-19).
Ukazuje, že Jakub má svou víru, ale on má skutky. Víru nepotrebuje. Hned na to 

dodává: „Víš co, Jakube, ukaž mi svou víru bez skutku a já ti ukážu tu svou na mých 
skutcích.“ Jakub v tomto prípade má nejakou predem definovanou víru, kterou protivník jasne 
odmítá. Na druhou stranu má své skutky, které sami vytvárejí obraz o tom, cemu vlastne verí.6

Nekdo rekl, že to jsou naše skutky, které definují, kým vlastne jsme a cemu veríme. 
Je zde ono jasné rozdelení víry a skutku. Potvrzuje to i následující verš, kdy Jakuba 

chválí, že verí v jednoho Boha, ale zároven ukazuje, že i démoni v neho verí, ale ta víra je 
nespasí. Pouze se tresou. Jako by zde ríkal, že víra je tu jenom od toho, aby nahánela strach.7

Na cem v živote ale záleží, jsou skutky. Každopádne mužeme videt, jak od sebe neustále 
oddeluje víru a skutky.

Na to ale už reaguje Jakub slovy: „
“ (Jk 2,20). Nejprve zde obhajuje víru a následovne bu   obhajovat 

nesmyslnost skutku bez víry. 
Jakub je jasne proti oddelování skutku od víry, protože spolu nutne souvisejí. Víra bez 

skutku je jednoduše k nicemu a je mrtvá, jak jsme již slyšeli. Taková víra je jen intelektuální a 
filozofická zajímavost, která ovšem nemá vliv na náš ž      To ale není víra v biblickém slova 
smyslu. Není to ježíšovská víra, protože ta je vysvobozující a promenující. Vysvobozuje nás 
od hríchu a promenuje nás k novému životu naplnenému skutky.

Víra v pravém slova smyslu se musí projevit. Je to víra, která se nám osvedcuje 
v težkých životních situacích a která nás vede k dokonalým skutkum víry. Je to víra, která nás 
nenechává v klidu, když nasloucháme jejím slovum, ale vede nás k jednání, k zájmu o druhé a 
k lásce k druhým, kdy je neodsuzujeme a nedeláme mezi lidmi rozdíly. Tak vypadá skutecná 
víra ve skutecném živote. Je jednoduše videt. V opacném prípade je k nicemu. 

Uvedu ješte jeden príbeh. Jeden provazochodec mel natažené lano mezi americkou a 
kanadskou stranou Niagarské rokliny. Prešel po nem tam a zpet a pred sebou tlacil sud. Když 
se vrátil, zeptal se lidí, zda verí, že to dokáže udelat znovu. Odpoved  byla spontánní a 
jednoznacná: „Ano!“ Poté se obrátil na jednoho mladíka a zeptal se ho, zda verí, že zvládne 
tlacit ten sud tam a zpet s tím mladíkem uvnitr. Dostalo se mu odpovedi: „Ano, verím, že to 
dokážete.“ „Dobrá, tak si tam vlez!“ rekl provazochodec. Mladíkovi se ovšem nechtelo a 
couvl. Veril sice, že by to dokázal, ale nebyl pripraven mu verit natolik  aby se na nej plne 
spolehnul a vložil život do jeho rukou.8

                                                  
6 Možná vám zde zaznívá polemika Platona a Aristotela. Platon ze svých idejí vyvozoval jednotlivosti (existuje 
idea, jak by melo vypadat jablko, a skutecné jablko je obrazem oné   eje), kdežto Aristoteles vyvozoval j 
jednotlivostí obecné pojmy (existují jablka a teprve na základe jejich zkoumání    vytváríme obecné pojmy). 
Tento imaginární protivník je takový Aristoteles, který má své skutky a ty definují, cemu vlastne verí. 
7 Mrázek, J.: , str. 58.
8 Strauss, L.: (Neptune, New Jersey: Loizeaux Brother, 1956), str. 108. 

Ty máš víru a já mám 
skutky. Ukaž mi  tu svou víru bez skutku a já ti  ukážu svou víru na svých skutcích

Ukaž mi  tu 
svou víru bez skutku

Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi  tu svou víru bez    tku a já ti 
ukážu svou víru na svých skutcích. Ty veríš, že je jeden Buh. Dobre ciníš. Také démoni tomu 
verí, avšak chvejí se

Neuznáš, ty nechápavý clovece, že víra bez skutku 
není k nicemu?

Bláznovství víry podle Jakuba
James, Your Brother 
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Pokud se nespolehneme na víru, tedy nedáme víre prostor, pak to není skutecná víra, 
skutecná duvera. Jenom si neco nalháváme.

„

“ (Jk 2,21-26). 
Jakub zde nejprve uvádí príklad Abrahama, který je prezdíván jako „otec víry“. 

Zminuje jeden z nejznámejších starozákonních príbehu, kdy je zkoušena  brahamova víra 
(Gn 22). Buh jej požádá, aby mu obetoval svého jediného syna, Izáka, ze kterého mu mel 
vzejít celý národ (Gn 12,2; 17,15-22). Bylo to tedy naprosto nelogické, aby jej Abraham 
obetoval. Presto všechno ovšem šel a chystal se to udelat, ac to v tu chvíli plne nechápal, ale 
Buh jej v poslední chvíli zastavil a sám poskytl obetního beránka.9

Na tomto míste je duležité si všimnout, že zde není zmínen žádný dobrý skutek, ale 
skutek víry. Nejde zde primárne o to, že Abraham delal neco dobrého, ale že jednal podle své 
víry, že se na ní spoléhal, a tak víra pusobila spolecne s jeho skutky. To trochu mení pohled, 
který bychom mohli získat z argumentu Jakubova imaginárního oponenta. V zorném poli 
nejsou dobré skutky obecne, ale skutky víry, protože víra se projevuje skutky. Víra duveruje a 
nebojí se jednat. 

A práve v Abrahamových skutcích víry došla jeho víra dokonalosti, jak jsme o tom 
mluvili na zacátku první kapitoly. Víra se osvedcila a Abraham videl, že se muže na Boha 
vždy spolehnout. V tomto momentu je o Abrahamovi receno: „

.“ Uveril Bohu, duveroval mu, 
a to mu bylo pocítáno za spravedlnost. Nespoléhal se na sebe a na veci tohoto sveta, ale 
duveroval Bohu a byl nazván Jeho prítelem. 

„Na jednu stranu: víru musel použít. Na druhou stranu: to, co delal, by bez víry 
nedávalo smysl. … Kdybychom tady vytesnili víru v Boha, kterou mel Abraham predem, 
vyšel by nám z jeho skutku krvežíznivý zabiják, kterému jenom na poslední chvíli zabránili 
v zabití vlastního syna.“10

Proto Jakub ríká, že ze skutku je clovek ospravedlnen, ne pouze z víry, což 
samozrejme mužeme císt i obrácene, tedy že není ospravedlnen pouze ze skutku, že tyto dva 
faktory, víra a skutky, jsou navzájem provázané. 

Pro jistotu ješte Jakub zminuje príbeh nevestky Rachab, která zachránila izraelské 
zvedy, když prišli obhlédnout Zaslíbenou zemi. Ukryla    u sebe doma a pak jim pomohla 
utéct, aby nezemreli. Na oplátku je však poprosila, aby na ni a její rodinu pamatovali pri 
dobíjení zeme (Jz 2). Když pozdeji dobývali Jericho, tak tato žena byla podle slibu 
zachránena a s ní i její rodina (Jz 6,22-23).

„Tento príklad jasne ukazuje, že Jakub není proste jen moralista. Rachab byla 
nevestka. Prostitutka, která prijala do svého domu izraelské vyzvedace. … Kdyby Rachab jen 
teoreticky uverila, že Buh tech kocovníku zvítezí, a nevyvodila z toho dusledky, byla by za 
pár dní mrtvá nejen ta víra. … A to, cemu uverila, jí         lo život. To není o výchovné 

                                                  
9 Tento Abrahamuv príbeh zaznamenaný v Genesis 22 je predobrazem Boha obetujícího svého jediného Syna, 
Ježíše Krista, za nás hríšné. Všechny starozákonní obeti toho jsou predobrazem. V tomto príbehu je ovšem 
duležité si všimnout, že Abraham poslechl Hospodina, a  to treba sám nechápal, proc to musí udelat, ale spolehl 
se na víru, která se mu již nekolikrát osvedcila. A v ten moment vstupuje na scénu Hospodin a poskytuje sám 
obetního beránka, sám se stará o obet , stejne jako to pozdeji udelá ve svém Syny, Ježíši Kristu. 
10 Mrázek, J.: , str. 60.

Což nebyl náš otec Abraham ospravedlnen ze skutku, když položi l na oltár svého syna 
Izáka? Nevidíš, že víra pusobi la spolu s jeho skutky a že ve    tcích došla víra 
dokonalosti? Tak se naplni lo Písmo: `Uveri l Abraham Bohu, a bylo mu to pocítáno za 
spravedlnost´ a byl nazván `prítelem Božím´. Vidíte, že ze skutku je clovek ospravedlnen, a ne 
pouze z víry! Což nebyla i  nevestka Rachab podobne ospravedlnena ze   utku, když pri jala 
posly a propusti la je jinou cestou? – Jako je telo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i  víra bez 
skutku

`Uveri l Abraham Bohu, a bylo 
mu to pocítáno za spravedlnost´ a byl nazván `prítelem Božím´

Bláznovství víry podle Jakuba
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morálce. To je o tom, že víra se používá, aby se clovek udržel pri živote. K tomu je 
použitelná.“11

Na všech techto príkladech Jakub ukazuje, že nemužeme    sebe oddelovat víru a 
skutky. Je to naše víra, která definuje, co deláme, ale také zpetne, na tom, co deláme, 
poznáme, jaká je naše víra.12

„ “ (Jk 2,26). Stejne jako 
telo nemuže žít bez ducha, tak je mrtvá i víra bez skutku, které vlastne onu víru uvádí v praxi, 
v realitu. Nemužeme je od sebe oddelit, protože živá víra vede k živým skutkum. Naše víra 
není pouhou teorií, ale definuje naše chování, naše jednání. A na našem jednání poznáváme, 
cemu veríme, zhmotnujeme tím naší víru a zároven našeho Boha, ve kterého veríme a komu 
duverujeme. Je to Boží Duch, Duch svatý, který nás privádí k duchovnímu životu, a jsou to 
skutky víry, které privádejí k životu naší víru. 

V prubehu jsem zde zmínil dve možné rovnice. Zmínil jsem, že nekterí si myslí, že 
„víra = spasení“. Sami jsme ovšem mohli videt, že nám v této rovnici chybejí „skutky“. Jiní 
zase tvrdí, že „skutky = spasení“. V této rovnici sám opet chybí víra. Pojd me si na chvíli 
s temito rovnicemi pohrát a zkusit tam zabudovat jak skutky tak víru. 

Zacneme rovnicí „skutky = spasení“. Pokud do této rovnice pridáme skutky, vznikne 
nám rovnice: „Skutky = spasení + víra“. Tento pohled nacházíme v našem textu v druhém 
odstavci, kdy jsme mluvili o imaginárním oponentovi. Je to pohled, kdy si na základe skutku 
zasloužíme prípadné spasení, a tím se také ukáže, cemu veríme. 

Matematicky receno je ovšem tato rovnice špatne, protože našimi skutky si nemužeme 
zasloužit spasení. Ukazuje na to Jakub a apoštol Pavel jasne ríká, že „

“ (R 3,20). 
Matematika zde nesedí. Proc? Protože když si vezmeme rovnici, kdy „3 + 5 = 8“, tak 

zároven musí platit, že „3 =  8 – 5“. V pravé rovnici nezáleží na tom, jak preházíme jednotlivé 
cásti, protože rovnice bude stále smysluplná. Tomu se ríká „ekvivalentní úpravy“. 

Vezmeme si opet rovnici, kdy „skutky = spasení + víra“. Když použijeme ekvivalentní 
úpravy, tak získáme rovnici, kdy „skutky – víra = spasení“. Z Bible ovšem víme, že „

“ (Žd 11,6). Proto tato rovnice nemuže platit. Tento pohled by 
se dal nazvat jako , tedy pohled, kdy si clovek pokouší zasloužit spasení svými 
skutky, dodržováním zákona.

Zkusme to udelat obrácene. Máme neúplnou rovnici „víra = spasení“ a doplníme tam 
„skutky“, a tak dostaneme „víra + skutky = spasení“. Tento pohled zní už daleko lépe. Mnozí 
jej zastávají, tedy tvrdí, že k víre musíme pridat ješte skutky, jak nás ucí Jakub. Tento postoj 
zastává predevším katolická církev, ale také mnozí protestanti. 

Problém ovšem nastává, že nám opet nesedí rovnice. Použijme ekvivalentní úpravy a 
dostaneme rovnici „víra = spasení – skutky“. Není tedy pravda, že tento pohled ucí Jakub, jak 
si nekterí myslí13, protože opak je pravdou. Vždyt  víra bez skutku je mrtvá. Proto ani tato 
rovnice neplatí. Tento pohled se nazývá . 

                                                  
11 Mrázek, J.: , str. 62.
12 Ješte jednou zde zabrousím do filozofie. V církevní historii se setkáváme s obdobím scholastiky, ve kterém 
filozofie byla služkou theologie. Filozofie se používala k vysvetlení theologických pravd, aby se ukázalo, že 
theologie není proti rozumu. Již zmíneného Platona mužeme zaradit do kategorie , kdy pojem predchází 
jednotlivou vec, a Aristotela k , kterí tvrdili, že neexistují obecné pojmy, ale ze zkušenosti si 
vytváríme obecné principy. Jakubova výpoved  by však spadala do kategorie umírneného realismu, který tvrdí, 
že pojem veci se vyskytuje ve veci samotné. To nás ved  k zájmu o svet a o vedu, protože pozorováním 
odvozujeme obecné principy, které ovšem byly již predem dány. 
13 Mezi temito lidmi byl i Martin Luther, který videl onen prílišný duraz na skutky, a tak se mu vytrácel duraz 
apoštola Pavla na spasení pouhou vírou.

Jako je telo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i  víra bez    tku

ze skutku zákona 
`nebude pred ním nikdo ospravedlnen´

bez víry 
však není možné zalíbi t se Bohu

legalismus

lehký legalismus

Bláznovství víry podle Jakuba

realistu
nominalistum
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Zkusme to ješte jednou. Víra je základem našeho spasení, a tak rekneme, že rovnice by 
mela znít „víra = spasení + skutky“. Naše víra totiž nejenže produkuje spasení, ale produkuje 
zároven skutky. Skutky jsou dusledkem naší víry, ne pomocníkem na ceste ke spasení. 

A když opet použijeme ekvivalentní úpravy, tak nám bude rovnice sedet. „Víra –
skutky = spasení“. My nepotrebujeme skutky k tomu, abychom byli spaseni. Spaseni jsme, 
jak ríkal správne Martin Luther, pouhou vírou ( ), ale tato samotná víra není nikdy 
sama ( ), ale je vždy doprovázena skutky.14

Presne vypadá zachranující víra nejen podle Jakuba, ale podle celé Bible. Víra nás 
vede ke skutkum víry, ke spoléhání se na Hospodina. Ta       skutky nejsou pouze dobrými 
skutky, jak si mnozí mylne myslí. Ano, víra vede také k dobrým skutkum, protože nás vede 
k lásce k bližnímu, ale predevším nás vede ke spoléhání se na Boha, protože nás vede k lásce 
k Bohu. Víra v Nej mení naše životy a naše jednání. Pokud tomu tak ne    pak to není 
skutecná víra podle Bible.

Proto si sami sobe musíme pokládat tuto podstatnou otázku: „Jak nás Buh 
promenuje?“ Když po podíváme na náš život s Bohem, jak tedy naše víra v Nej promenila 
naše jednání v našich životech?

V minulých zastaveních nad Jakubovou epištolou jsme mluvili o naprostém spolehnutí 
se v case zkoušek a problému, mluvili jsme o pomoci potrebn   lidem, kterí se o sebe neumí 
postarat, mluvili jsme o lásce k druhým lidem, která nás vede k tomu, že mezi lidmi nedeláme 
rozdíly, že je nesoudíme, ale že jim prokazujeme milosrdenství. 

V dalších cástech se zastavíme u dalších príkladu, jak nás naše víra má promenovat, 
jak se má projevovat a jak má vypadat. Dnešní zamyšlení je velmi na teoretické úrovni, ale 
zkusme ho domyslet do praxe, zamysleme se nad našimi životy a ptejme se, kde je v našem 
jednání Buh, kde se ukazuje naše víra v Boha. 

Jakou nejvetší zmenu mužete pozorovat ve vašich životech od doby, kdy jste uverili?
Proc jste se v tech oblastech zmenili? Z vdecnosti a lásky nebo ze strachu? 
Jak poznáváte, že k vám mluví Buh a že se vás snaží neco naucit a promenit vás?
Jak k vám promluvil Buh v posledním týdnu? Co vás naucil? Jak vás promenil?

                                                  
14 V tomto prípade je tedy velmi zarážející, že Luther videl tak ostrý protiklad mezi Pavlem a Jakubem. Je 
pravda, že Pavel píše v listu Efezským: „

“ (Ef 2,8-9). Tyto verše ukazují, že clovek je spasen pouhou 
vírou, ale hned následující verš ríká: „

“ (Ef 2,10). I Pavel tedy zastával pohled, a v jeho epištolách se to neustále 
potvrzuje, že skutky následují víru, že jsou jejím prirozeným dusledkem. 

sola fide
sola fide numquam sola

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; 
není z vašich skutku, takže se nikdo nemuže chlubit

Jsme prece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoreni k tomu, abychom konali 
dobré skutky, které nám Buh pripravil

Otázky k diskuzi

⇒
⇒
⇒
⇒
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