
 

Decká, mám problém  
 
 

Pomóc! Naša poradkyňa Ela dostala chrípku. Na stole jej leží kopa 

listov, ktoré dostala od mnoho detí, a teraz nemá kto na ne odpo-

vedať. Potrebujeme preto vašu pomoc. Viem, že nebude jednodu-

ché zastúpiť Elu, ale sme presvedčení, že vy túto úlohu zvládnete 

a dokážete zodpovedať na všetky tieto otázky, ktoré Ela dostala 

v tých listoch. Všetky odpovede nájdete v Biblii a veríme, že vám 

ich Boží Duch zjaví pri štúdiu Biblie a na modlitbe.  

     Okrem toho, máte v rukách aj túto knihu, ktorá vás bude viesť 

textom Biblie tak, aby ste mohli sami pre seba objaviť pravdu Božie-

ho slova. Tento spôsob štúdia sa volá „induktívne štúdium Biblie“ 

a je pripravené tak, aby ste mohli sami objaviť, aké je posolstvo listu 

Jakuba. Namiesto toho, aby vám niekto povedal, čo si myslí o tomto 

liste, vy sami budete skúmať text tohto listu a sami objavíte jeho 

posolstvo. A práve toto potrebujú naši čitatelia; niekoho, kto zodpo-

vie ich otázky slovami Božieho slova - Biblie. Takže, ak ste pripra-

vení, poďme do toho. Pozrime sa na prvý list, ktorý má Ela na stole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo budete potrebovať  

Bibliu 

Ceruzku  

Pracovné listy 

Farebné ceruzky 

Kartičky 

Slovník 

Túto knižku 
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List Jakuba 1,1-11  

Takže pozrime sa na prvý list. Píše ho chlapec menom Rozčarovaný.  

 

 

Drahá Ela,  
 
Na našej škole máme chlapčenský  
basketbalový tím ... a ja som veľmi túžil  
hrať basketbal v tomto tíme. Tešil som sa,  
že od budúceho týždňa už konečne budem môcť trénovať... 
Včera som však padol a zlomil som si nohu.  
Teraz môžem zabudnúť na basketbal. So zlomenou noho  
ma nevezmú do tímu. Som z toho nešťastný a rozčarovaný.  
Už rok sa modlím za príležitosť dostať sa do tohto tímu  
a teraz toto... Prečo Boh dovolil aby sa mi toto stalo?  
Veď sa snažím poslúchať Jeho slovo... 
 

              __________________ 
                       Rozčarovaný 
 
 

Niekedy sa mi stávajú zle veci 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priatelia! Zdá sa, že náš kamarát skutočne potrebuje našu pomoc. 

Taká smola! Celý rok tvrdej driny, tréningu, aby sa dostal do tímu 

a teraz toto. Nečudujem sa, že je sklamaný a rozčarovaný a že sa 
pýta, prečo Boh dopustil, aby sa mu čosi také stalo?   

 

Musíme mu ma list odpovedať a povzbudiť ho. Najlepšie bude, ak 

ho nebudeme poučovať našimi slovami, ale ak ho povzbudíme 
Božím slovom. Pozrime sa preto do listu Jakuba, čo nám Boh hovorí 

v týchto slovách. Keďže sa Boh, skrze svojho Ducha postaral o to, 

aby sa tento list dostal do Biblie, veríme tomu, že sú tieto slová 
Božím slovom a že nám ich Boh dal preto, aby nám boli pomocou 

vo chvíľach neistoty, pochybností, sklamania... 

 

Predtým, než začneme študovať tento list, začneme s modlitbou. 
Chceme čítať a študovať Božie slovo a mali by sme to vždy robiť 

s modlitbou, aby nám Boh dal porozumenie jeho Slova i múdrosť, 

ako odpovedať nášmu priateľovi tak, aby sa to páčilo Bohu. Takže 
stíšme sa chvíľku k modlitbe.  

 

 
 

 

                               

 
     Ach, tie skúšky  

 

Na strane 129 si vyhľadajme text listu Jakuba. Nachádza sa na konci 
tejto knihy. Tento text nazývame „pracovný list pozorovania textu“ 

Prvý deň 



pretože s ním budeme pracovať, do neho si budeme robiť poznámky 
a vyznačíme určité slovíčka...  

Keď dnes dostaneme od niekoho list, ak na obálke nebola spätná 

adresa, tak zvyčajne hneď nevieme od koho je daný list. Musíme 

čítať až do konca, kde sa zvyčajne nachádza podpis alebo pozdrav 
od toho, kto nám list posiela. Ale v dobe, keď bol písaný tento list 

bolo takým zvykom, že sa autor predstavil hneď na začiatku listu. 

Preto tento list musíme pozorne čítať od samého začiatku aby sme 
objavili, kto ho vlastne píše. Prečítaj prvý verš tohto listu a skús 

zodpovedať dolu uvedené otázky:  

 
 

Kto napísal tento list?  

 

____________________________________________________ 
 

Ako pisateľ listu seba predstavuje?  

 

On je ___________________________________Boha. 

 

Čo to znamená byť sluha Boží a Pána Ježiša Krista?  

____________________________________________________

____________________________________________________  



 

Pozrime sa teraz na to, komu Jakub píše tento list?  

 

1,1: _______________________________________________  

 

Kde sa nachádzajú ľudia, ktorým píše list?  

 

1,1: _______________________________________________ 

 

 



Otázky, ktoré ste práve zodpovedali sa týkajú niečoho, čomu hovo-
ríme pozadie textu alebo „kontext“. Kontext je veľmi dôležitý na 

porozumenie posolstva listu. Je to určitý priestor do ktorého je 

vsadený určitý text. Mohli by sme si to ozrejmiť na bežnom príklade 

zo života. Keby som sa vás opýtal, kde vo vašom dome či byte máte 
posteľ, tak to asi nebude v kúpeľni ani v kuchyni, ale buď v spálni 

alebo vo vašej izbe. Spálňa je tým „kontextom“ a teda priestorom 

pre posteľ. Podobne je tomu aj v biblickom texte. Nejaký text, 
príbeh... je vsadený do širšieho celku, ktorý textu predchádza, alebo 

po ňom nasleduje. Je to ako jedna časť puzzle, ktorá je súčasťou 

väčšieho obrazu ktorým je celá Biblia.  
 

Kontext obsahuje:  

 

▪ Miesto deja. 
▪ Čas deja. 

▪ Ľudí, o ktorých text hovorí. 

▪ Historické pozadie deja...  
 

Niekedy sú spomínané skutočnosti na prvý pohľad zrejmé z textu, 

ktorý čítate. Inokedy celkom nie a potrebujeme si pomôcť inými 
textami Biblie, ktoré nám pomôžu porozumieť daný text či udalosť. 

Vyžaduje to určité úsilie ale je kľúčové pre správne porozumenie 

posolstva, ktoré nám chce Boh povedať danými slovami Biblie.  

 

 

 

 

Diaspóra   

Dvanásť pokolení o ktorých tu Jakub hovorí predstavuje Židov, ktorí žili 

mimo územia vtedajšieho Izraela, mimo krajiny ktorú im Boh dal ako 

zasľúbenú krajinu.  Žili v rôznych okolitých krajinách ale aj v iných krajinách 

roztrúsení po vtedajšej Rímskej ríši.     



Pozri sa na verš Jakub 1,2. Ako Jakub nazýva týchto ľudí?  

____________________________________________________  

 

Je zrejmé, že tu nejde o Jakubových pokrvných bratov. Stali však 
jeho bratmi skrze vieru v Spasiteľa Ježiša Krista. Nebeský Otec sa 

stal ich Otcom skrze vieru v Ježiša Krista a oni sa stali bratmi.  

     Jakuboví bratia vo viere mali určitý problém a Jakub sa im snaží 
pomôcť. Ak sa problém v živote človeka nerieši správnym, Božím 

spôsobom, môže sa človek dostať do hriechu. Hriech však zarmu-

cuje svätého Boha.  
     Teraz, keď sme zistili, kto je Jakub a komu píše tento list, po-

zrime sa na jeho slová aby sme zistili, čo hovorí o problémoch nášho 

života alebo, ako ich on nazýva – pokušenia.  

 
Prečítajte si Jakub 1,2-4 a pozorne si všimnite jednu vec:  

 

Hovorí Jakub „ak“ prídu na vás rozličné skúšky, alebo hovorí „keď“ 

prídu na vás rozličné skúšky? _____________________________ 

____________________________________________________  

 

Možno ste už počuli, že časť Biblie – Nová zmluva bola pôvodne 

napísaná v Gréckom jazyku tej doby. Týmto jazykom sa hovorilo vo 
veľkej časti vtedajšieho sveta. Je dobre aspoň trochu poznať pôvod-

ný význam týchto slovíčok, aby sme lepšie porozumeli zámer auto-

ra, prečo použil práve tieto slová. Pozrime sa napríklad na slovíčko 

„pokušenie“. Pôvodné Grécke slovíčko „peirasmos“ znamená „po-
staviť niečo do skúšky“ a teda vyskúšať či čosi obstojí v skúške... 

Pokušenie tak môže byť skúškou nášho života; možno ťažkým obdo-

bím života, ktoré Boh dovolí aby sme ním prešli pre naše dobré. 
Napríklad to môže byť zlé správanie vášho kamaráta voči vám. Boh 

si to môže použiť na to, aby vás naučil ako milovať svojich blížnych.  

 

Ak chcete, môžete si toto pôvodné slovíčko aj zapamätať, nie je to 
na škodu. Pripomenie vám skutočný význam skúšky vášho života.   

 

 



V druhom verši Jakub poukazuje aj na to, aký máme mať postoj 
v pokušení či skúške. Aký je to postoj?  

 

____________________________________________________  

 
 

Uveďte niektoré pokušenia či skúšky, ktorým čelíte vy, alebo vaši 

kamaráti či priatelia?  
 

1. __________________________________________________  

 
2. __________________________________________________  

 

3. __________________________________________________  

 
 

Keď sa dostaneme do podobných situácií pokušenia, skúšok, pro-

blémov... čo podľa Božieho slova máme robiť?  
 

Pokladajte to ________________________________________ !  

 
Nie je to úžasné? Jakub hovorí, že nie len, že musíme počítať s pro-

blémami, že sa im jednoducho v živote nevyhneme, proste budú 

súčasťou nášho života, ale navyše potrebujeme sa v tom ešte rado-

vať. Môžeme mať a prežívať radosť uprostred problémov.  
 

Prečítajte Jakub 1,3-4 a skúste napísať, prečo kresťania upadajú do 

skúšok a čelia rôznym problémom?  
 

Vediac, že ___________________ vašej ______________ prináša 

___________________. A _______________ nech sa prejaví v __ 

____________ aby ste boli _______________ a _____________, 

bez akéhokoľvek nedostatku.  

 



Teda je zrejmé, že Boh vo svojej dobrote dovolí, aby sa v našom 
živote objavili problémy a skúšky. Sú nástrojom v jeho rukách, kto-

rým chce preskúšať našu vieru a formovať naše životy tak, aby sme 

boli viac podobnejší Ježišovi Kristovi; aby sme boli nimi zdokona-

ľovaní v živote viery.  
 

Tieto slová by sme mohli zároveň vnímať aj ako Jakubovu odpoveď 

na list, ktorý nám poslal náš kamarát Rozčarovaný. Potrebuje im 
porozumieť aby mohol mať správny postoj v probléme, ktorému 

čelí. Po tom, ako ste preštudovali Božie slovo na danú tému, napíšte 

nášmu kamarátovi list, ako odpoveď na ten jeho.  
 

Drahý priateľ... 

 

Ela leží doma s chrípkou a tak ti píšem tento list namiesto nej. Volám 
sa __________________. Občas pomáham Ele s korešpondenciou. 

Je mi ľúto, čo sa ti stalo s nohou a že teraz kvôli tomu nemôžeš 

vstúpiť do basketbalového tímu. Som ale presvedčený, že Božie 
slovo má odpoveď na všetky životné problémy. Práve som v Biblii 

študoval list Jakuba, v ktorom Pán Boh skrze Jakuba povzbudzuje 

veriacich v Ježiša Krista a ukazuje im, ako majú žiť a čo majú robiť, 
keď sa dostanú do rôznych problémov. 
 

Dovoľ mi preto, aby som sa s tebou podelil s tým, čomu som sa 
z tohto listu naučil. V 1. kapitole v druhom verši Jakub hovorí, že sa 

____________________________________ keď upadáme do 

rôznych ______________________________. To znamená, že my 
veriaci v Krista môžeme očakávať nepredvídateľné ____________. 

Napriek tomu, že skúšky, ako je tá tvoja, môžu byť bolestivé, v sku-

točnosti môžu byť pre naše dobré. Boh má plán pre náš život 

a dosahuje ho aj skúškami života. Tretí verš hovorí, že _________ 
našej ___________ prináša _____________________. Štvrtý verš 

hovorí: „A trpezlivosť, nech sa _______________ v skutku, aby ste 

boli __________________ a _______________ bez akéhokoľvek 
____________________. 

 

Tieto slová hovoria o tom, ako veľmi nás náš Boh miluje a ako sa 

skláňa k nám vo svojej starostlivosti. Jeho túžbou je a zámerom je, 
aby sme duchovne vyrástli a stali sa dospelými a celistvými. Preto 



pripustí skúšky a dovolí aby sa nám stali aj nepríjemné veci aby 
preskúšal našu vieru, či mu skutočne vo všetkom dôverujeme. Ja 

som sa rozhodol, že sa tento druhý verš naučím naspamäť, aby som 

bol pripravený, keď v budúcnosti budem čeliť podobným problé-

mom. Preto ťa chcem povzbudiť, nauč sa ho spamäti aj ty.  
     Rozumiem tomu, že si možno zmätený a rozčarovaný z toho, čo 

sa ti stalo. Ja by som bol asi tiež. Chcem ťa v tejto chvíli povzbudiť, 

aby si aj v tejto situácii tvojho života úplne a vo všetkom dôveroval 
Bohu. Nič sa mu z rúk nevymklo, má všetko pevne v rukách.  

 

                              _____________________________  
 

PS: Keď si ešte viac preštudujem list Jakuba, tak ti znova napíšem.  

 
 

 

 
 

 

Toto sú tie verše, ktoré ste odporučili vášmu kamarátovi Rozča-

rovanému a povzbudili ho, aby sa ich naučil naspamäť. Sú to sku-
točne úžasné slová pre každého z nás, veď my všetci čelíme podo-

bným problémom a skúškam.  

 
List Jakuba 1,2-4 

 

Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné 
skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytr-

valosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli 

dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.   

 
Chcem vás poprosiť o jedno: napíšte si tieto slová na malú kartičku 

a majte ju stále poruke. Každý deň si tieto verše môžete niekoľko-

krát prečítať, napríklad pri raňajkách, na obede, pri večery. Ukážte 
svojim kamarátom, čo ste sa naučili, alebo im povedzte spamäti tie-

to verše. Bude to príležitosť, aby aj vaši kamaráti počuli Božie slovo 

a pre vás príležitosť zdieľať ho s nimi. Božie slovo tak bude skryté 

hlboko vo vašom srdci a jeho mocou budete schopní čeliť skúškam 
Nebudete nimi prevalcovaní sklamaním a beznádejou.   



PRACOVNÉ LISTY  
 

List Jakuba  
 

1. 1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje dvanásť 

kmeňov v diaspóre.  

2 Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné 

skúšky,  

3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.  

4 A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, 

bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.  

5 Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, 

ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.  

6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto 

pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.  

7 Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána;  

8 je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom 

počínaní. 

9 Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie,  

10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.  

11 Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása 

jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní. 

12 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, 

prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.  

13 Nikto nech v čase skúšky nehovorí: „Boh ma pokúša!“ Veď Boha 

nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.  

14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka.  

15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech 

splodí smrť.  

16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní.  

17 Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca 

svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.  
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18 Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako 

prvotina jeho stvorenia. 

19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď 

treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.  

20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.  

21 Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti 

prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.  

22 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú 

sami seba.  

23Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, 

podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár.  

24 Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá.  

25 Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie 

ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude 

blahoslavený pre svoje skutky.  

26 Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, 

klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna.  

27 Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: 

navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou 

sveta. 

 

 

2.1 Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s 

uprednostňovaním niekoho.  

2Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, 

v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve,  

3 a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo nosí honosný odev, 

a povedali by ste: „Ty sa posaď pekne sem!“, zatiaľ čo chudobnému 

by ste povedali: „Ty stoj tam alebo sadni si k mojej podnožke!“, 

4 vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle 

usudzujúcimi sudcami?  
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5 Bratia moji milovaní, počúvajte: Azda Boh nevyvolil tých, čo sú 

podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi 

kráľovstva, prisľúbeného tým, čo ho milujú?  

6 Avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve bohatí neu-

tláčajú a nevláčia pred súdy?  

7 Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad 

vami?  

8 Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: 

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!  

9 Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a Zákon vás 

usvedčuje z jeho prestúpenia.  

10 Veď keby niekto zachoval celý Zákon, ale prestúpil by ho v jed-

nom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.  

11 Veď ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš!, povedal aj: Nezabiješ! A 

keď aj necudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ Zákon.  

12 Hovorte a konajte tak ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona 

slobody!  

13 Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milo-

srdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom. 

14 Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá 

skutky? Či ho môže taká viera spasiť?  

15 Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm,  

16 čo im osoží, ak im niekto z vás povie: „Choďte v pokoji, zohrejte 

sa a najedzte sa“, no nedáte im, čo potrebujú pre telo?  

17 Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva.  

18 Ale niekto povie: „Ty máš vieru, ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju 

vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov.  

19 Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a 

trasú sa.  

20 Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov 

je neúčinná?  

21 Vari náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď 

svojho syna Izáka položil na obetný oltár?  
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22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa 

viera stala dokonalou?  

23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa 

mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom.  

24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.  

25 Podobne aj neviestka Rachab: Vari nebola ospravedlnená zo 

skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou?  

26 Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. 

 

3. 1 Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme 

prísnejšie súdení.  

2 Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje 

slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.  

3 Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, 

usmerňujeme tým aj celé ich telo.  

4 Alebo si predstavte aj lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké 

vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kor-

midelník.  

5 Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite: 

Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli!  

6 Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený 

ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobeh života, sám 

podpaľovaný peklom.  

7 Všetky druhy divej zveri aj vtákov, plazov a morských tvorov môže 

skrotiť človek a aj skrotil,  

8 ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí 

nemôže skrotiť.  

9Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených 

na Božiu podobu.  

10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, 

nemá to tak byť!  

11 Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj 

horká voda?  
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12 Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani 

slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. 

13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním 

preukáže svoje skutky v múdrej tichosti.  

14 Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte 

sa a neluhajte proti pravde.  

15 To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a 

diabolská.  

16 Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko 

možné zlo.  

17 No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom 

pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého 

ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva.  

18 A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. 

 

4. 1 Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nie vari 

odtiaľ — z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch?  

2 Ste žiadostiví, ale nemáte; vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič 

dosiahnuť; bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte;  

3 prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa 

svojich zlých žiadostí.  

4 Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom 

proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako 

nepriateľ Boha.  

5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Boh žiarlivo túži po 

duchu, ktorého vložil do nás?“  

6 Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale 

pokorným dáva milosť.  

7 Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.  

8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, 

a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia!  

9 Bedákajte, nariekajte a plačte! Váš smiech nech sa obráti na nárek 

a radosť na žiaľ.  
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10 Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. 

11 Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho 

súdi, ohovára a súdi Zákon. Ale ak súdiš Zákon, nie si plniteľ Zákona, 

ale sudca.  

12 Len jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. 

Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? 

13 A teraz vy, ktorí hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a 

toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať“  

14 vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, 

ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne.  

15 Namiesto toho by ste mali povedať: „Ak bude Pán chcieť, budeme 

žiť a vykonáme to alebo ono!“  

16 Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto 

samochvála je zlá.  

17 A tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. 

 

5.1 Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré 

prichádzajú na vás.  

2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole,  

3 vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti 

vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si 

nahromadili bohatstvo.  

4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, 

a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov.  

5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia ako v deň 

zabíjačky.  

6 Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého — neodporuje vám! 

7 Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník 

vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane 

jesenný i jarný dážď.  

8 Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa 

priblížil.  
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9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, 

sudca stojí predo dvermi!  

10 Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, 

prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.  

11 Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a 

videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi 

milosrdný a ľútostivý.  

12Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, 

ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je 

nie, aby ste neprepadli súdu.  

13 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech 

spieva žalmy!  

14 Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech 

sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom.  

15 A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa 

dopustil hriechov, odpustia sa mu.  

16Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za 

druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba 

spravodlivého.  

17 Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, 

nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.  

18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu.  

19 Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom 

niekto obráti,  

20 nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho 

dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. 
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