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Ctení: Jk 1,1-18

Zkoušky a pokušení jsou bežnou soucástí našich životu. Ne že bychom je vyhledávali 
a toužili po nich, ale je proste fakt, že žijeme v padlém, hríšném svete, který nás také pokouší 
a svádí. Není to rozhodne nic príjemného a casto jsou tyto chvíle velmi obtížné. 

Do toho všeho Jakub dává tuto absurdní výzvu „Radujte se, mejte z toho jen radost, 
když na vás pricházejí rozlicné zkoušky a pokušení, když máte v živote problémy“ (Jk 1,2, 
vlastní parafráze). Jak dnes ovšem uvidíme, tak tato výzva není až tak absurdní. Jedná    
pouze o jeden z paradoxu naší bláznivé víry. 

Když mluvíme o bláznovství víry, tak bych na zacátek preci jen odcitoval slova 
apoštola Pavla: „

“ (1K 1,18.21-25). 
Naše víra je svetu bláznovstvím a Jakubova výzva k radosti v case zkoušek, pokušení 

a utrpení je toho jenom dukazem. Jak se mužeme z neceho takového radovat? A proc bychom 
se z toho meli vubec radovat? „Je to bláznovství! Nedává to smysl!“ Tak se na toto 
bláznovství dnes spolecne podíváme. 

Než ovšem zacneme, tak si udeláme krátký úvod to této  pištoly, která si díky své 
podobnosti se starozákonní knihou Prísloví, vysloužila prezdívku: Prísloví Nového Zákona. 
K tomu nám poslouží první verš: „

“ (Jk 1,1). 
Autor sám sebe predstavuje jako Jakub, pricemž neudává žádné bližší informace o 

svém postavení, jako to napríklad delá Pavel, který se predstavuje jako apoštol. Žádné takové 
bližší oznacení nám zde není poskytnuto, a tak se mužeme pouze dohadovat, o kterého Jakuba 
vlastne šlo. Tento „nedostatek“ informací ovšem poukazuje, že autor musel v tehdejší dobe 
známý, takže si ho nikdo nezamenil. Ac sám sebe neoznacuje za apoštola, ríká o sobe, že je 
„ “. Sám si tedy nenárokuje autoritu, ale pokorne ukazuje 
na svou oddanost Bohu a Ježíši Kristu. 

Zároven je ale jeho autorita také podtržena, protože oznacení „služebník“ je hojne 
používáno ve spojitosti s významnými osobnostmi, jako byl Mojžíš (Dt 34,5), David (1Kr 
11,38) ci Izrael (Iz 49,3) nebo kdokoli jiný, kdo byl         zvláštním úkolem od Boha.1

Svou oddaností Bohu tedy vyjadruje své poslání, a tak    vou autoritu. 
Svuj dopis adresuje „ .“ Nejjednodušeji by se dalo ríci, 

že diaspora oznacuje „Židy rozptýlené v nežidovském prostredí.“2 Po pádu prvního Chrámu, 
který postavil Šalomoun (1Kr 6-8) a který byl zboren spolecne s dobytým Jeruzalémem roku 
587/586 pred Kristem, byli Židé odvleceni do exilu, kde strávili približne 70 let. Poté jim byl 
umožnen návrat, kdy znovu zbudovali Chrám a Jeruzalém.3 Nekterým Židum se ovšem 
v exilu velmi darilo, a tak se odmítli navrátit zpet do     zeme. Zustali tedy mimo území 
Izraele, tedy v diaspore. 

                                                  
1 Moo, D. J.:  (Downers Grove: IVP Academic, 1985, reprinted 2009), str. 59. 
2 Souhlas, J. D.:  (Praha: Návrat domu, 1996), str. 166. 
3 Toto období popisují knihy Ezdráš a Nehemjáš. Znovu zbudovaný Chrám stál v letech 518 pr. K – 70 po K., a 
toto období se obecne nazývá . Od té doby Židé toužebne vyhlížení znovu 
vybudování Chrámu, ke kterému má dojít na konci veku, pred druhým príchodem Pána Ježíše. 

Raduj te se!!! … z pokušení

Slovo o kríži je bláznovstvím 

pro ostatní bláznovství
Nebot  bláznovství Boží je moudrejší než lidé

tem, kdo jsou na ceste k záhube; nám, kterí 
jdeme ke spáse, je mocí Boží. … Protože svet svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém 
díle, zalíbi lo se Bohu spasit ty, kdo verí, bláznovsko  zvestí. Židé žádají zázracná znamení, 
Rekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukrižovaného. Pro Židy je to kámen 
úrazu, , ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Reky, je Kristus Boží 
moc a Boží moudrost.  a slabost Boží je si lnejší 
než lidé

Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 
dvanácti  pokolením v diaspore

služebník Boží a Pána Ježíše Krista

dvanácti  pokolením v diaspore

James
Nový biblický slovník

Judaismus druhého Chrámu
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Severní Izrael ovšem padl daleko drív než Judsko a Jeruzalém, a deset kmenu, které 
žily v severním Izraeli, bylo odtaženo neznámo kam. Proto je nepravdepodobné, že by Jakub 
psal dvanácti kmenum jako takovým. Z obsahu je docela možné, že píše krest anum ze židu 
tento obecný dopis4, který mel kolovat mezi více sbory. 

Na co bych chtel ovšem upozornit je hra s obrazy. Všimnete si, že Jakub, jehož jméno 
by se dalo také preložit jako Jákob, píše dvanácti kmenum v diaspore. Vypadá to, že tím 
Jakub naznacuje stav krest anu zde na zemi, tedy v diaspore, protože nejsou ješte v zaslíbené 
zemi, tedy v Božím království. 

Zároven tím je opet podtržena jeho autorita, se kterou píše jako duchovní otec církvím. 
Jako byl Abraham „otcem víry, Jákob už je i otec spolecenství: svých dvanácti synu a 
potažmo kmenu.“5 A tak z tohoto pohledu, z toho, co jsme již a autorovi rekli a co o nem také 
ríká krest anská tradice, by se mohlo jednat o známého    štola Jakuba, bratra Páne 
(Ga 1,19), který paril mezi prední vedoucí Jeruzalémské církve.

A tak Jakub posílá svuj pozdrav církvím. Zde už jenom v rychlosti zmíním, že pozdrav 
se recky rekne ?a??e?? ( ), které je odvozeno od slova ?a?a ( ), . Jako my 
dnes používáme vyjádrení „Bud te zdrávi“, tak Rekové si práli „radost ze života.“ A tímto 
pozdravem, výzvou k radosti, vytvárí pudu pro onu paradoxní výpoved : „Radujte se! A 
Nejvetší radost mejte z toho, když se dostanete do problému.“6

„

“ (Jk 1,2-4). 
Když premýšlíme na rozlicnými zkouškami a mnohým pokušením7, které na nás 

v živote prichází, tak je vetšinou težké se z takových vecí radovat. Navíc se preci neustále 
modlíme v Modlitbe Páne: „A neuved  nás do pokušení, ale zbav (vysvobod ) nás od zlého.“

Jakubovi zde ovšem nejde primárne o jen tak nejaké pokušení, ale o necekané, takže je 
pro nás až zkouškou. Rekli jsme si, že žijeme v diaspore, tedy na tomto svete, ve kterém jsme 
pouze cizinci. Náš domov je ovšem zeme zaslíbená, Boží království. Tam ale stále nejsme. 
Proto na nás pricházejí rozlicné zkoušky a pokušení, které se nás snaží zlákat z té správné 
cesty. V techto zkouškách tedy jde o naší víru, zda obstojí. 

A všimnete si, že ríkám, zda obstojí naše , ne zda-li obstojíme . Rozhodne 
nejde o nejaké skutkarení, kdy se vlastními silami pokoušíme Bohu ukázat, jak jsme dobrí a 
že na to všechno máme. V centru pozornosti je zde víra. Ne tedy jak obstojíme m   ale jak se 
nám osvedcí naše víra.

„Víra je , který má vždy dva konce. A tady nejde o to, jak 
predvedeme svou pevnou víru, jak se pred Bohem blýskneme vírou. Tady jde o to, jak se 

 to, cemu veríme (potažmo ten,  veríme).“8 Jinými slovy, máme se radovat ze 
zkoušek, protože práve na nich se nám ukáže a osvedcí, že to, cemu veríme, má moc nás 
v tech zkouškách, v tech vážných problémech, podržet.

Nejsme to my, jak vidíme v našem textu, kdo se pred Bohem osvedcí, ale je to naše 
, která se  osvedcí. A když se nám naše víra osvedcí, pak to také povede k vytrvalosti 

naší víry, protože budeme vedet, že se o ní vždy mužeme oprít. 

                                                  
4 Jakubova epištola se radí mezi takzvané obecné (katolické) epištoly spolu s 1. a 2. Petrovou, 1. – 3. Janovou a 
Judovou epištolou. Obcas se sem radí také list Židum.      se jim , protože nejsou psány konkrétním 
sborum (ac 2J a 3J jsou psány konkrétním osobám). 
5 Mrázek, J.:  (Jihlava: Mlýn, 2006), str. 14. 
6 Tamtéž, str. 14-15.
7 V rectine je použito slovo pe??as µ?? ( ), které muže znamenat jak zkoušky, problém, težkosti ci 
prušvihy, tak také pokušení. V Novém Zákone má až konotaci, že se jedná o , tedy situace, která 
mi prerustá pred hlavu a ze které není jednoduchá cesta ven. Mrázek, J.: , str. 17. 
8 Mrázek, J.: , str. 18. 

chairein chara radost

Mejte z toho jen radost, moji  bratrí, když na vás pric       rozlicné zkoušky. Vždyt víte, že 
osvedcí-li  se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti . A vytrvalost at  je dovršena skutkem, 
abyste byli  dokonalí a neporušení, prosti  všech nedost tku

víra my sami

vztah my nekomu
nám 

osvedcí komu

víra nám

obecné

Bláznovství víry podle Jakuba

peirasmos
vážný problém

Bláznovství víry podle Jakuba
Bláznovství víry podle Jakuba
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Když naše osvedcená víra povede k vytrvalosti, tedy že se budeme umet o tu víru, o 
Boha, vždy oprít, tak to také povede k dokonalosti a neporušenosti, což se projeví na našich 
skutcích, jak píše Jakub. Proc? Když vím, že se o neco ci o nekoho mužu vždy oprít, pak se 
nebojím také podle toho neceho nebo nekoho jednat. Jinými slovy, pokud se mužeme 
spolehnout na Boha, nebojíme se také jednat podle toho, jak nám ríká, že bychom jednat meli. 

A tak dokonalým clovekem je ten, který už byl na dne,       si už vyzkoušel, o cem je 
život na tomto svete, který zná bolest, který ovšem v tom všem vytrval díky víre, a tak se stal 
dospelým. Takový clovek, který poznal hloubku své víry v Boha, ví, že se nemá za co stydet, 
když jde za Bohem a když se rídí jeho prikázáními, ne protože by musel, ale protože si sám na 
vlastní kuži vyzkoušel, že to má cenu, a tak sám chce. 

Ta radost tedy v konecném dusledku není z té zkoušky samotné, ale ze samotného 
Boha, který me tou zkouškou provází. Apoštol Pavel to       il slovy: „

“ (Fp 4,4). A touto radostí nemyslí úsmev na tvári od      
k uchu 24/7, ale má na mysli radost v Pánu, tedy radost z našeho spasení, radost z toho, že nás 
Ježíš zachránil, radost z víry, která má moc nás podržet a podeprít. 

Proto tedy Jakub vyzývá, abychom se radovali ze zkoušek a           protože v nich 
se ukáže, jaká je naše víra, a protože se ukáže, jak silný a mocný je náš Buh, ne my, a protože 
uvidíme Boha jednat v našich životech. 

A v tom všem si musíme uvedomovat, že Jakub píše krest anum, kterí si v té dobe 
nejspíše již procházeli krutým pronásledováním. Apoštol Pavel a mnozí další byli vezneni pro 
svou víru (Fp 1,7). Mnozí si procházeli krutým utrpením, a proto je chce Jakub povzbudit, aby 
se drželi své víry a spolehli se na Boha, který je v tom všem s nimi. 

„

“ (Jk 1,5-8). 
Zde Jakub pokracuje tím, co k takovému dokonalému životu potrebujeme. Jak jsme si 

rekli, tak naše osvedcená víra nás vede k tomu, že dokážeme a že chceme jednat podle Boží 
vule. Vede nás k životu víry. Vede nás ke skutkum. 

K tomu všemu potrebujeme ale Boží moudrost. Jakub o tom      mluví ve 3. kapitole, 
a tak zde zmíním jen to nejduležitejší. 

Moudrost je v Bibli spojována nejen s vedením, ale zároven také s cinením, tedy 
s jednáním podle Boží vule. Moudrost v Bibli nikdy není pouhou prostou znalostí pravdy, ale 
vždy vede k praktickému životu, který se projevuje také manuální cinností.9 Moudrost je 
potreba k onomu skutku, o kterém Jakub mluví ve 4. verši. 

A tuto moudrost opet mužeme získat pouze vírou, protože pravá moudrost je pouze u 
Boha, jak vyznává také Jób ve všem svém utrpení (Jb 12,13). Je to Boží moudrost, která nám 
otevírá oci k pravde evangelia. Bez ní je zvest o Ježíši Kristu pouhým bláznovství, jak jsme 
ríkali na zacátku. Ale bláznovství Boží je vetší než moudrost lidí. Toto Boží bláznovství je 
však skutecnou moudrostí. A práve tuto skutecnou moudrost potrebujeme v case zkoušek a 
pokušení, a proto se za moudrost máme modlit. 

Buh, jak koneckoncu ríká Jakub, dává moudrost všem, kterí o ní poprosí. Nedává 
lidem vše, oc si reknou, to ten verš neríká, ale dává moudrost, když o ni prosí. Jedinou 
podmínkou je, že musí prosit uprímne. 

                                                  
9 Když si dáte vyhledat slovo  ci  v Bibli, tak sami uvidíte, o cem mluvím. Uvedu zde jen pár 
príkladu pro ilustraci: „

“ (Ex 31,6b). „ [prikázání] 
“ (Dt 4,6). „ “ 

(Pr 12,15). Tech príkladu je mnoho, ale všechny ukazují, že moudrý clovek jedná podle Boží vule.

Radujte se v Pánu 
vždycky, znovu ríkám radujte se

Má-li  kdo z vás nedostatek moudrosti , at  prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez 
výcitek, a bude mu dána. Necht však prosí s duverou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je 
podoben morské vlne, hnané a zmítané vichricí. At si  takový clovek nemyslí, že od Pána neco 
dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co ciní

moudrost moudrý
A do srdce každého dovedného remeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovil i všecko, co 

jsem ti prikázal Bedlive je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost pred zraky 
lidských pokolení Pošetilci zdá se, že je jeho cesta prímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý
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Problém nedostatku moudrosti podle Jakuba nespocívá v tom, kdo dává, tedy v Bohu, 
ale v tom, kdo o ni prosí, v cloveku. Clovek, který prosí za moudrost, aby umel jednat podle 
Boží vule, ale pritom porád touží žít si svuj život podle sebe, je rozdvojený a nestálý. Otázkou 
není, zda od Boha chceme moudrost, protože verím, že ji chceme všichni, ale otázkou     zda-
li opravdu chceme chtít moudrost. 

Pokud chceme Boží moudrost, ale zároven ji vlastne nechceme, protože si chceme žít 
po svém, pak není o cem diskutovat. Problém je na naší strane. My se musíme nejprve 
rozhodnout, co ve skutecnosti chceme. Teprve pak budeme pripraveni prijmout od Boha Jeho 
moudrost a zacít podle ní také jednat. Do té doby jsme však rozpolcení a skáceme na obe 
strany, jako Izraeli preskakovali od Boha k Baalovi a zpet, a tak porád dokola, až nakonec 
vystoupil Elijáš a vyzval lid: „

“ (1Kr 18,21). Problém je v nás, v naší 
dvojakosti, nerozhodnosti. 

„

“ (Jk 1,9-11). 
Zkoušky a pokušení a moudrost v jejich prekonávání. Zdrojem problému mohou 

ovšem být také sociální rozdíly v církvi. S tímto problémem se vyporádával už apoštol Pavel 
(1K 11,20-22). Problémem v techto prípadech muže být jak bohatství, tak i chudoba. 
Bohatství v tom, že se clovek povyšuje, a chudoba v tom, že clovek ztrácí nadeji. V obou 
prípadech je zde ovšem nezdravá závislost na majetku. 

Jakub se tady snaží povzbudit chudé, aby se spolehli na Pána, a napomenout bohaté, 
aby se báli Pána. Toto Jakubovo povzbuzování a napomínání zároven mi pripomíná jednu 
židovskou legendu, kterou jsem nedávno slyšel:

Král David si jednou nechal zavolat zlatníka a poveril ho zvláštním úkolem. „Udelej 
takový šperk, který by št astného varoval a zoufalého povzbudil.“ Zlatník si nad tím lámal 
hlavu, protože nevedel, co s tím. Na ceste od krále ovšem potkal mladého Šalomouna, který si 
všiml jeho ustarané tváre a zeptal se ho, co se stalo. Když mu to zlatník povedel, zamyslel se 
Šalomoun a rekl: „Udelej zlatý náramek a vyryj do nej jednu vetu: ´I toto pomine.´“ A hned to 
také vysvetlil: „Když si to precte clovek, který bude          bezstarostné štestí, bude to pro 
nej pripomínkou, že to nemusí trvat vecne. A když si to precte clovek v krizi, pripomene mu, 
že každá bolest má konec.“

Jak ješte uvidíme pozdeji v Jakubove epištole, tak sociální rozdíly v církvi leží 
Jakubovi v žaludku, protože mohou být prícinou pokušení a mohou také být prícinou, že 
clovek nejedná moudre, protože se nesoustredí na Boha, ale na majetek, který nás ovšem 
nepodrží v težkých casech. Proto Jakub vyzývá, aby chudí mysleli na své vyvýšení, protože 
jejich ponížení jednou pomine, a bohatí na své ponížení, protože majetek není vecný a také 
jednou pomine. Jediný ale nikdy nepomíjí, a to je Buh. Proto se o Nej mužeme oprít. 

„

“ (Jk 1,12-15). 
Jakub se zde vrací ke své hlavní myšlence, ke zkouškám a pokušením. Na zacátku 

jsme si rekli, že víra, která se osvedcí, vede k vytrvalosti a to vede k dokonalosti cloveka, 
který se tak dokáže plne spolehnout na Boha. Zde to Jakub zakoncuje vavrínem života, „jejž 
Pán zaslíbil tem, kdo ho milují.“ 

Jak dlouho budete poskakovat na obe strany? Je-li  Hospodin 
Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jdete za ním!

Bratr v nízkém postavení at  s chloubou myslí na své vyvýšení a bohatý at  myslí na své 
ponížení - vždyt pomine jako kvet trávy: vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, kvet opadne 
a jeho krása zajde. Tak i  bohác se vším svým shonem vezme za své

Blahoslavený clovek, který obstojí ve zkoušce; když se osvedcí,  ostane vavrín života, jejž 
Pán zaslíbi l tem, kdo ho mi lují. Kdo prochází zkouškou, at  neríká, že ho pokouší Pán. Buh 
nemuže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je 
sváden a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak pocne a porodí hrích, a dokonaný 
hrích plodí smrt
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Když si vezmeme každý dobrý skutek, každý dokonalý skutek, který je motivován 
vírou a vdecností za spasení, tak jak takový skutek vypadá? Není to práve skutek motivovaný
láskou? Preci když Ježíše pokoušeli zákoníci ohledne nejvyššího prikázání Zákona, Tóry, kdy 
v jejich ocích byly všechny na stejné úrovni, tak jim odpovedel, že nejvetší je milovat 
Hospodina celou svou bytostí a druhé je milovat bližního svého, jako sebe samého, protože na 
tech dvou spocívá celý zákon (Mt 22,36-40). 

I když zde Jakub explicitne nezminuje skutky, tak je mužeme videt mezi rádky ve 
vyjádrení lásky k Bohu. Clovek, který miluje Boha, který ho zachránil, chce jednat podle 
Božích prikázání. Nemusí, ale chce. Skutky se preci projevuje každá opravdová láska. Skutky 
jsou dukazem, že to s tou naší láskou myslíme vážne, že opravdu veríme, že naše víra je 
opravdová, že se spoléháme na Boha, a tudíž máme vavrín života, život vecný. 

Je to tedy opet víra, která se  osvedcuje, jak jsme již rekli, a která také pusobí, že 
jednáme jinak, že jednáme v duvere v Boha. Tak vypadá skutecná zachranující víra. Ne pouhé 
uznání Boží existence, ale naprosté spolehnutí se na Boha, a tudíž život vecný. K tomu nás 
naše víra vede. 

V tom všem ovšem Jakub jasne prohlašuje, že pokušení není od Boha. Je také 
zajímavé, že zde není zmínen satan, ale pod drobnohledem je zde clovek. Jakub 
nekompromisne ríká, že Buh nemuže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Je 
to tedy lidská prirozenost, která táhne cloveka k hríchu. 

Opet nabídnu srovnání s apoštolem Pavlem, který v listu do Ríma píše: „

“ (R 7,18-19). 
Satan, ten Zlý, zde sice nikde není zmínen, ale s Bible víme, že On je tím hlavním 

pokušitelem. Takovým nejlepším príkladem je napríklad kniha Jób. Není to Buh, kdo Jóba 
pokouší, ale je to satan. Jób v tom všem pokušení obstojí, protože stále duveruje Bohu. Na 
druhou stranu je Bible plná lidských príbehu, kdy mnozí pokušení neustáli a zhrešili. 

Ten duvod je jednoduchý, jak Jakub ukazuje. Kdo je totiž v pokušení, tak je sváden a 
váben vlastní žádostivostí. Jsme to my lidé, kterí touží po vecech, které nemužou mít. Tím, že 
toužíme po vecech, tak dáváme prostor d áblu, aby nás p    šel. Urcitým zpusobem si to 
pokušení užíváme, protože satana necháme pracovat. Místo abychom ho zastavili hned na 
zacátku, tak jen necháváme dál nás svádet, protože, priznejme si to, se nám to líbí.

Problém není v tom, že je žena pekne oblecená, že ta peneženka tam leží bez 
povšimnutí, že všichni okolo podvádejí. Problém není ve vecech  nás, ale problém je 

nás. At  to zní jakkoli drsne, tak je to pravda, kterou pred nás Jakub staví. Muž se nevyspí se 
ženou, protože je pekná nebo protože by ho ona do té p       zavlekla. Vyspí se s ní, protože 
on ji chce mít pro sebe, touží po ní, probouzí se v nem jeho žádostivost, a místo toho, aby to 
zastavil, když je ješte cas, tak se s ní vyspí. Stejne tak clovek ukradne peneženku, zacne 
podvádet, lhát atd. Problém se neskrývá ve vecech kolem nás, ale v nás, a to vždy, když 
pustíme svou fantazii a svou žádostivost ze retezu. 

A když se podíváme pozorne, tak problém není ani v té žádostivosti samotné, ale 
v hríchu, který se z ní pocne. A jak víme, tak každý hrích plodí smrt. Je to retez událostí, který 
se spustil jenom proto, že jsme se zamerovali na sebe, na  lastní touhy, na naší žádostivost, a 
to vedlo k tomu, že jsme to nakonec dovedli k dokonalému hríchu. 

Proto to není v žádném prípade Buh, který nás vystavuje zkouškám a pokušením, ale 
jsme to my sami. Buh tomu dává pouze volný prubeh, protože kdyby tomu     zabránit, tak 
by nás bud  musel zabít nebo nám vzít naši svobodnou vuli se rozhodovat. 

Ve všech tech problémech, které pricházejí do našich ž votu, máme tendence rešit si to 
po svém a na Boha nespoléhat. Místo lásky k Bohu nastupuje láska k sobe, láska 
k pohodlnosti a sobestacnosti. A když k tomu dojde, když se ocitneme v tech nesnesitelných 
problémech, tak za to nemužeme vinit Boha, protože na vine jsme my a naše sobectví.

nám

Vím totiž, že 
ve mne, to jest v mé lidské prirozenosti , neprebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale      at 
už ne. Vždyt neciním dobro, které chci , nýbrž zlo, které nechci

kolem
v
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Setkáváme se s tím pravidelne, hlavne u lidí mimo církev, kterí v Boha sice neverí, ale 
to jen proto, že jej odsuzují, za všechno to zlo, které se v tomto svete deje. Místo aby jednali 
dospele, tak ukazují na druhé, tedy presneji na Boha,       za to všechno muže. Neprebírají 
zodpovednost za své jednání, ale obvinují druhé, jako malé       Za všechno špatné, co j 
v jejich živote, viní Boha. Proto Jakub tak rázne ríká, že Buh nikoho nepokouší.

„

“ (Jk 1,16-18).
Neklamte sami sebe! Od Boha opravdu nepochází nic špatného!10 Od Boha pochází 

jenom to dobré. A Buh se nemení. Buh vždy dával, vždy dává a vždy bude dávat jenom dobré 
veci. Buh je dobrým Bohem, a tak ho nemužeme vinit za         zlo, které se na tomto svete 
deje. Jak jsme si rekli, tak ten problém je v nás. 

Na tomto míste Jakub prináší evangelium, dobrou zprávu, jako další dukaz Boží 
dobroty. Dukazem Boží dobroty je práve slovo pravdy, díky kterému jsme se znovuzrodili. 
A uprímne receno, není jiná cesta, jak by se mohl clovek znovuzrodit, než víra v Ježíše Krista, 
Slovo Boží, jak nám to ukazuje apoštol Jan. 

Ježíš Kristus byl Slovo (J 1,1), které se stalo telem (J 1,14). Ježíš by tedy ztelesneným 
Slovem Božím, zustal bez hríchu, a tím nám ukázal, jak by mel náš život vypadat. Jelikož 
toho ovšem nejsme schopni, protože je v nás hluboce zakorenen hrích, jak nám ukazuje celá 
Bible, ale jak jsme si i dnes rekli, že to ukazuje Jakub, tak Ježíš se za nás obetoval na kríži, 
aby nás vysvobodil z hríchu a abychom se mohli skrze víru v Nej (J 3,5) znovuzrodit skrze
Ducha svatého. Tím jsme se stali novým stvorením (2K 5,17) a prvotinou11, první sklizní, 
Jeho stvorení (Jk 1,18). 

Boží Slovo, slovo pravdy, jak ríká Jakub, je proste mocné. Je to Boží dobrý dar nám, 
protože Boží Slovo nám dává život, víru, promenuje nás, dává nám moudrost a drží nás 
a posiluje v casech zkoušek a pokušení. Pro mnohé je slovo o kríží bláznovství, jak jsme si 
rekli na zacátku, ale pro nás je to Boží moc ke spasení. Jedine v Bohu, jedine v Ježíši Kristu 
nalézáme tu pravou oporu v casech zkoušek a pokušení. 

A z toho se mužeme radovat. Radujme se z toho, že máme Krista, že ho známe, že nás 
miluje a že pri nás bude vždy stát. Nenechejme se vést vlastními touhami, ale prosme o Boží 
prítomnost a moudrost v našich životech. Nespoléhejme se na nic jiného než na Nej, protože 
jenom On nepomíjí, a tak jedine v Nem je vecná nadeje. A tuto nadeji nám zjevil ve svém 
Slove, které mám zvestoval skrze svého Syna, Ježíše Krista, a které nám zvestuje i dnes 
prostrednictvím svého svatého Ducha. 

Radujeme se tedy, kdykoli na nás pricházejí zkoušky, protože víme, že   h je s námi 
a že se nám v tech zkouškách osvedcí naše víra v Nej. Patríme preci jen Jemu, jsme prvotinou 
Jeho stvorení. Nespoléhejme se tedy na sebe, ale na Nej. 

                                                  
10 Není úplne jasné, co chce Jakub vyjádrit výrazem „Otec nebeských svetel“ (ci jen „Otec svetel). Na jednu 
stranu je možné, že jde o pouho metaforu, kdy je svetlo metaforou pro dobro. 10 Mrázek, J.: 

, str. 31. Na druhou stranu muže jít jednoduše o metaforu Stvoritele, který vše, co stvoril, stvoril 
jako dobré, a tudíž vše, co dává On, je dobré. Moo, D. J.: , str. 78. Je to jenom clovek, který svým hríchem
prekrucuje dobré veci ve špatné. 
11 Prvotina: Jedná se o první zralé – a to nejlepší – ovoce stromu a obilnin. To se odevzdávalo a zasvecovalo 
Hospodinu jako projev díku za zemskou úrodu, za to, jak se Hospodin stará o svuj lid. Prvotiny tedy vždy patrily
Hospodinu. Novotný, A.:  (Praha: Kalich, 1992), str. 732-733. 

Neklamte sami  sebe, mi lovaní bratrí! `Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je 
shury, sestupuje od Otce nebeských svetel. U neho není pr      ani  strídání svetla a stínu.
Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodi li  slovem pravdy, abychom byli  jakoby první sklizní jeho 
stvorení

Bláznovství víry 
podle Jakuba

James
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