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                    LEKCIA PRVÁ 

                  Prehľad 

 

Pomôcky   Pracovný list pozorovania textu Jakuba, ktorý je umiestnený v časti Dodatok      
   k lekcii 

 

List Jakuba je krátka kniha ukrytá na konci Nového Zákona. Pravde-
podobne si nepočul/a veľa kázní z tejto knihy. Veľmi zriedka by si použil/a 
knihu Jakuba ako dôkazový text pre niektorý doktrinálny argument. Taktiež 
to nie je kniha, ktorá je vhodná na zdieľanie evanjelia s neveriacim člove-
kom. Prečo je potom potrebné túto knihu študovať? Pýtať sa takúto otázku 
je úplne správne; možno sa budeš čudovať prečo sa List Jakubov nestal 
obľúbeným listom pre všetky deti Božie, ktoré túžia vedieť ako pravá viera 
funguje. V tomto týždni, začneš pociťovať narastajúcu váhu skutkov viery.  
 
Žijeme v dobe, ktorá je ako v starozmluvnej knihe Sudcov: doba apatie, 
odpadlíctva a anarchie. Robíme veci, ktoré sú podľa nás dobré, ale je to zlé 
v očiach Božích. Odišli sme od viery a ani sme si to neuvedomili! Prečo? 
Pretože sme si nevšímali veci Božie. Sme príliš zaneprázdnení, príliš zapletení 
vecami tohto života; preto nemáme čas na štúdium Božieho slova. Sebaza-
prenie a disciplína sú dve slová, ktoré v živote priemerného veriaceho človeka 
skoro úplne stratili svoje miesto. Ešte mnohí sedia v úzkoprsej samoľúbosti 
mysliac si, že už to dokázali, že už idú do neba. Majú svoj bezplatný cestovný 
lístok do neba, úplne zadarmo, alebo si len myslia, že ho majú. Čo keď ho 
nemajú? Čo keď Boh odmeňuje spravodlivosť a záväzok? Čo keď budeš 
zahanbený/á jeho príchodom ako sa píše v 1.Jána 2:28? Prosím, v záujme 
neba a v tvojom záujme, buď mužom, ženou, tínedžerom, ktorý dodržiava 
svoj záväzok. Dokonči čo si začal/a! Kresťanský život nie je beh na sto 
metrov; je to maratón. Bež, dieťa Božie, bež. Neomdlievaj. Rozhodni sa 
teraz. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: „Keď vy zostanete 
v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi“ Ján 8:31. Nemôžeš sa nazývať 
jeho učeníkom bez pokračovania v jeho slove.  
 
Mám vás rád.                                                                                                           
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 1. 
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        PRVÝ 
A DRUHÝ  
          DEŇ Efektívne štúdium každej knihe v Biblii musí vždy začať so zbežnou prehliadkou 

knihy samotnej ako celku. Ak sme niekedy plne porozumeli autorovmu posolstvu, 
musíme ho vždy posúdiť vo vzťahu ku kontextu. Tak teda v týchto študijných 
materiáloch KROK ZA KROKOM je zvyčajne naším prvým krokom získanie 
celkového, všeobecného výhľadu na knihu ako celok. Náš prvotný postoj 
k študovaniu Biblie induktívnym spôsobom začneme skúmaním samotnej knihy 
skôr ako čítaním druhotných prác o tejto knihe.  
 
1. Vždy začni tvoje štúdium hľadaním Pána aby ti zjavil pravdu a aby si tej                                       

pravde porozumel/a. Iba Pán ti môže otvoriť oči aby si mohol/la spozorovať 
úžasné pravdy z jeho zákona.                

 
2. Ak si nikdy predtým tento kurz KROK ZA KROKOM nerobil/la, prečítaj si 

kapitolu z knihy Kay Arthurová, Jak studovat svou Bibli s názvom „Pravidla 
pro práci s kontextem“ (str. 17) a „Získejte celkový pohled“ (str. 25).    

 
3. V časti Dodatok, ktorú nájdeš na konci tejto knihy, nájdeš vytlačený list 

Jakuba. To je tvoj pracovný list pozorovania biblického textu Jakuba. Použi 
tento pracovný list a prečítaj si celý list Jakuba. Pritom ako si čítaš, nesnaž sa 
zistiť o čom autor hovorí. Jednoducho si prečítaj celú knihu akoby si  čítal/a 
bežný list. Keď si prečítal/a celý list prvý krát, napíš si niektoré tvoje myš-
lienky, ktoré máš o tejto knihe. Nech to je čokoľvek, zapíš si svoje prvé dojmy. 

 
4. Prečítaj si knihu Jakuba ešte raz. Zisti všetko čo si objavil/la o autorovi 

a o adresátoch listu. Polož si nasledovných 6 otázok: kto, čo, kedy, kde, prečo 
a ako. Použi týchto 6 otázok na formulovanie otázok, ktoré spôsobia aby si 
objavil/a zmysel knihy. Pri tom ako si čítaš, odpovedz nasledovné otázky 
a zapíš si svoje pozorovania do tabuľky „Všeobecný prehľad listu Jakuba“, 
ktorá je umiestnená na konci tejto lekcie: Kto je autor? Ako sám seba opisuje? 
Kto sú adresáti listu? Kde sa nachádzajú? Čo autor hovorí o adresátoch? Pri 
tom ako si čítaš, skús rozlíšiť či autor považuje adresátov jeho listu za 
kresťanov, nekresťanov alebo ich považuje za zmes kresťanov a nekresťanov. 
(Tip: Pre riešenie týkajúce sa faktov o adresátoch, poznač si výskyt zámena 
„ty/vy“.) Nevystraš sa ak nenájdeš odpoveď na všetkých 6 otázok. Iba si zapíš 
tie, ktoré sú jasné a očividné.  

 
Taktiež identifikuj aký typ literatúry je list Jakuba. Je to historický záznam 
alebo životopis ? Je to poézia, alebo je to filozofická alebo doktrinálne 
štúdium? Je to list (epištola)? Alebo je to proroctvo ?  
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5.  Pritom ako si zbieral/a informácie o autorovi a adresátoch, pravdepodobne si 

spozoroval/a smernice k historickému pozadiu knihy. Zapíš si tieto informácie 
do tabuľky „Všeobecný prehľad listu Jakuba“.  

 
6. Táto úloha na dnes stačí. Nauč sa naspamäť list Jakuba 1:2-8. Vytlač si tieto 

verše na kartičky rozmerov 3 x 5 cm, tak aby si ich mohol/la nosiť vo svojom 
vrecku. Pravdepodobne, všetko čo je potrebné urobiť k ich zapamätaniu je 
čítať si ich nahlas tri krát každé ráno, obed a večer. Bude to ľahké, popros 
Boha aby sa to do teba vnorilo.  

 
 

   DEŇ  
TRETÍ        

1. Milovaný/á, nezabudni hľadať Božie zjavenie. Ak si tak ešte neurobil/a, prečo 
sa nepozastaviť a zaviazať toto štúdium Bohu? Pamätaj, že Satanova túžba je 
dostať ťa preč od Božieho slova. On je klamár, ničiteľ a ten, ktorý brzdí, ale: 
„ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.“ 1.Jána 4:4b. Preto 
vytrvaj! Víťazstvo je tvoje, privlastni si ho! 

 
2. Čítaj si znova list Jakuba, používaj pritom pracovný list pozorovania 

biblického textu Jakuba a vyznač si kľúčové slová, to sú tie, ktoré sa v texte 
opakujú. Pamätaj, že tieto kľúčové slová ti pomôžu objaviť hlavné témy, ktoré 
sú v liste spomenuté. Zapíš si kľúčové slová a všeobecné témy do tabuľky 
„Všeobecný prehľad listu Jakuba“.  

 
3. List Jakuba má zaujímavú schému. Inštrukcie sú dané ilustráciou, ktorá 

nasleduje za nimi, alebo ďalším vysvetlením. Čítaj list Jakuba znova a hľadaj 
túto schému. Najprv si zaznač inštrukcie obyčajným podčiarknutím. Potom 
sleduj ako sa jedna téma pripája k druhej. Toto ti pomôže vidieť tok 
myšlienok v knihe. 

 
4. Po tom, ako objavíš hlavné témy, ktoré Jakub spomína a po zhodnotení 

spôsobu, akým sa dostáva k podstate vecí, pozri si či sa tam nenachádza 
nejaká téma, ktorá je hlavnejšia ako ostatné alebo či je tam nejaký spoločný 
menovateľ medzi témami. To je hlavná téma tejto epištoly. 

 
5. Zapíš si hlavnú tému knihy do tabuľky „Všeobecný prehľad listu Jakuba“ na 

miesto s názvom „Téma Knihy.“ 
 

6. Vždy keď autor berie pero do ruky, má určitý zámer písania; je tam určité 
posolstvo, ktoré chce povedať. Často autor určí svoj zámer; avšak, niekedy je 
zámer nevyjadrený. Keď je nevyjadrený, ako máme jeho zámer objaviť? Je to 
nevyhnutné aby sme to vedeli? Áno, je to nevyhnutné vedieť autorov zámer aj 
keď to nie je priamo vyjadrené; tieto vedomosti ti pomôžu pochopiť prečo 
autor hovorí to čo hovorí.      

 
 
 



                                                                                                                                     KROK ZA 
                                                                                                                                     KROKOM 

Jakub 
Lekcia1, Prehľad  

 
 
 

Ak nepochopíme jeho zámer, vystavujeme sa hrozbe nesprávneho výkladu 
textu. Teda, ak autorov zámer nie je priamo vyjadrený, dá sa to rozoznať 
pozorným skúmaním hlavnej témy knihy. Pri dnešnom čítaní listu Jakuba sa 
preto pokús objaviť Jakubov zámer písania tohto listu. Prečo napísal tento list? 
Čo je to, čo zdôrazňuje alebo o čom je jeho list? Pri tom ako hľadáš tento 
zámer, maj na pamäti, že všetko to, o čom autor v celej knihe hovorí, slúži na 
uskutočnenie tohto zámeru písania. Keď objavíš tento zámer, budeš lepšie 
vystrojený/á aby si rozumel/a posolstvu knihy. Znovu si zapíš svoje 
pozorovania do tabuľky „Všeobecný prehľad listu Jakuba“.  
 

7. Ako sa ti darí s memorovaním textu z Jakuba 1:2-8 ? 
 
 

       DEŇ  
ŠTVRTÝ 
            A 
       DEŇ  
   PIATY        

1. Prečítaj si znova list Jakuba. Po prečítaní každej kapitoly, zapíš si do tabuľky 
„Všeobecný prehľad listu Jakuba“ čo ti každá kapitola hovorí o téme knihy. 
Pre zistenie témy alebo tém, napíš hlavné myšlienky, ktoré sú zdôraznené 
v každej kapitole. Možno zistíš, že sa niektoré témy prekrývajú, ale prosím ťa 
aby si sa v týchto bodoch držal/a rozdelenia kapitol. Ak je zrejmé, že ide o dve 
témy, zapíš si stručne obidve na patričné miesto „Témy kapitol“ v tabuľke 
všeobecného prehľadu listu a ďalej do čísla kapitoly, ktorú čítaš.  

 
2. Taktiež si do tabuľky „Všeobecný prehľad listu Jakuba“ zapíš ďalšie vhodné 

informácie, ktoré si zatiaľ pozbieral/a, tak ako aj kľúčové slová.  
 

3. Ak máš ešte chvíľku času, pozri sa, čo tvoje komentáre hovoria k úvodu listu 
Jakuba. Toto ti umožní porovnať tvoje pozorovania s tými, ktoré majú iní 
odborníci. Prosím ťa nečítaj ďalej ako autorove úvodné pokyny. 

 
 
Milovaný/á, ak si spravil/a svoje úlohy, tak si sa začal/a oboznamovať s listom 
Jakuba. Je to trochu ako kniha, nie? 
 
Vieš ako nás teší tvoje odhodlanie a snaživosť študovať, aby si sa pred Bohom 
ukázal/a ako osvedčený/á, pracovník/čka ktorý/á nebude zahanbený/á? Spoľahni 
sa na Neho a raz sa spolu pred Neho postavíme ako nezahanbení služobníci. 
 
P.S. Naučil/a si sa naspamäť Jakuba 1:2-8? Ó, ako si Boh použije tieto verše aby 
ťa previedol cez všetky skúšky víťazne.   
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Tabuľka „Všeobecný prehľad listu Jakuba“  
                                                 
                                                                  
Téma knihy 

 
                                                             Témy kapitol  
Autor 
 
 
 
 
 
 
Adresáti 
 
 
 
 
 

 
Zámer 
 
 
 

 
 
 

Historické 
pozadie 
 
 
 

 
 
 

Kľúčové  
slová 
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