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VYTRVEJTE VE ZKOUŠKÁCH! (JK 1,2-8) 
K čemu potřebujeme moudrost a jak jí získáme? 

 

Pokračujeme ve studiu Jakubova listu-dnes se budeme zabývat zkouškami 

a tím, jak se z nich radovat. Také si řekneme něco o moudrosti, která nám 

v překonávání zkoušek bude nutným pomocníkem a zbraní. 
 

Text Písma – Jakub 1,2-8, Ekumenický překlad: 
2Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. 3Vždyť víte, že 

osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. 4A vytrvalost ať je dovršena skutkem, 

abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. 5Má-li kdo z vás nedostatek 

moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. 6Nechť 

však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a 

zmítané vichřicí. 7Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; 8je to muž rozpolcený, 

nestálý ve všem, co činí. 
  

Otázky ke kázání:  

1. Jaký je rozdíl mezi zkouškou a pokušením? 

2. Proč se víra nemůže obejít bez ovoce? 

3. Jak se pozná moudrost, která je od Boha? 
 

 

LIST JAKUBŮV – POVZBUZENÍ V ŽIVOTĚ VÍRY 

 Víra se projevuje praktickým způsobem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jk 1,1 



 

 

 

I. JAK SE ZARUČENĚ RADOVAT ZE ZKOUŠEK 

 On je vždy větší než naše trápení! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Dt 13,4; 1Te 2,4; J 3,29-30; Mt 2,10; Sk 5,40-41; Mk 14,34; Mt 11,28-29; Ř 8,28; Lk 

12,7; Ř 8,31 
 

II. NÁSLEDKY ZKOUŠEK: ZOCELENÍ K DOKONALOSTI, 

OVOCE VÍRY A ZKOUŠEK 

 Proč se musíme učit zkoušky překonávat? 

 Jaké ovoce musíme jako dospělí křesťané přinést? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Iz 1,17; Mt 7,23; Jb 23,10-12; Ga 2,20 
 



 

 

III. MOUDROST JAKO CESTA I CÍL VE ZKOUŠKÁCH A JAK 

JI ZÍSKAT 

 Co je, a co není pravá moudrost? 

 Jak získat moudrost a jak poznat, že ji máme? 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Kaz 9,18; Př 16,31; Př 17,16; 1K 1,27; Př 1,7; Př 2,4-6; 2Tm 3,15; Př 1,20-21; Jk 3,13-

4,3; Mt 12,36 
 

 

 

  

 

 
   AKTA, ALIT, AVIA, BROŽ, ČAJE, 

ČIPY, DĚTI, DIKTÁTOR, DRAKY, 

DŽÍP, ETAPA, EVKA, FIKCE, IONT, 

IŠKA, KÁNĚ, KLOAKA, KNĚZ, 

KRYSTAL, LASA, MLSÁK, 

NAMALOVAT, NAPA, NÁVAN, OPAT, 

OPAVA, OSÁDKA, OTKA, PĚTIBOJ, 

PIRÁTI, POTAH, PŘILÁKATI, ROLE, 

SAFE, SKADENCE, SKANDÁL, SOBI, 

ŠPIONI, TANK, TRET, URAN, VANY, 

ZAMOTAT, ŽOLDÁCI 

Osmisměrka 

Tajenka Př 4,7 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Indonésie: Při teroristickém útoku byli zavražděni čtyři křesťané z jedné 

rodiny 

Indonéská policie a armáda zahájila hon na členy islamistické teroristické 

skupiny odpovědné za nedávný útok v provincii Střední Sulawesi, při kterém 

přišli o život čtyři křesťané z jedné rodiny a bylo vypáleno několik domů. Jedná 

se již o třetí útok za poslední tři měsíce, který má na svědomí menší uskupení 

radikálů známé jako East Indonesia Mujahidin (Mudžáhidové z východní 

Indonésie). Zástupci organizace v minulosti opakovaně přísahali věrnost 

Islámskému státu. 

Zavraždění křesťané byli členy společenství Armády spásy v osadě Lewono 

Lembatongoa. 27. listopadu v ranních hodinách vtrhlo do vesnice nejméně 

deset útočníků. Jednomu z křesťanů uřízli hlavu, zbývajícím třem podřízli 

hrdla. Při razii také zcela zničili šest domů patřících křesťanům. Zbývajících 

150 rodin z osady uprchlo v obavách o své bezpečí. 

Útok odsoudili vedoucí náboženští i vládní představitelé. Nejvyšší velitel 

Armády spásy, generál Brian Peddle, vyzval k modlitbám „za každého jednoho 

postiženého člověka, za pokračující svědectví našich lidí, a také za uzdravení 

obyvatel zasažených osad“. Indonéský prezident Joko Widodo vyzval k 

jednotě: „Musíme se jako národ semknout, abychom podobné teroristické činy 

zastavili.“ 
 

 

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od 

Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 

1. Korintským 1,30 


