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Úvod 

„slamená epištOla“

Jakubov list bol v histórii jednou z najťažšie chápaných biblických kníh. Rímskokato-
lícky teológ Johann Eck ju počas lipskej debaty v roku 1519 použil na spochybnenie 
Lutherovho chápania ospravedlnenia z viery a chcel pomocou nej ukázať, že na spa-
senie sú potrebné aj naše skutky.
Luther nakoniec uprel epištole inšpirované autorstvo – pravdepodobne na zák-
lade chybného presvedčenia, že hovorí o ospravedlnení zo skutkov. V predhovore 
k nemeckému prekladu Novej zmluvy z roku 1522 poukazuje na dôležitosť takých 
kníh, akými je Jánovo evanjelium, 1. Jánov list, ďalej listy Rimanom, Galaťanom, Efe-
zanom a 1. Petrov list, ktoré zjavujú Krista a učia „všetko, čo je potrebné a požeh-
nané..., aby sme vedeli“.
Lutherov predhovor k Jakubovmu listu bol však veľmi kritický. Nazval ho „naozaj sla-
mená epištola“, lebo jej chýba „prirodzenosť evanjelia“. A hoci list nevypustil z biblic-
kého kánonu, oddelil ho od ostatných kníh, ktoré považoval za základ kánonu.
Lutherov dôraz na Pavlove listy (predovšetkým Rimanom a Galaťanom) a jeho 
odmietnutie Jakubovho listu (ako listu, ktorý je nanajvýš všeobecnou náboženskou 
rozpravou), na storočia podstatne ovplyvnilo kresťanské myslenie.
Čo vlastne vieme o Jakubovi? Bol zákonníkom bojujúcim proti Pavlovmu učeniu 
o ospravedlnení z viery tým, že presadzoval ospravedlnenie zo skutkov? Alebo toto 
učenie jednoducho jemne odlíšil, podobne ako keď Ježiš v evanjeliách poukazoval na 
rovnakú vec z rôznych uhlov pohľadu? Odpoveď sa zdá byť jasná – správna možnosť 
je tá druhá.
Nie všetci reformátori súhlasili s Lutherovým podcenením Jakubovho listu. Dokonca 
aj Lutherov blízky spolupracovník Filip Melanchton veril tomu, že Pavlove listy nie sú 
v protiklade s Jakubovým listom.
Jakub sa stretával s Ježišom, mal teda nesprostredkované informácie priamo od neho. 
Je tiež veľmi pravdepodobné, že mohlo ísť o jeden z najskorších kresťanských listov, 
a že teda veľmi dobre vystihuje Ježišovo učenie. Podobne ako evanjeliá, aj Jakubov 
list sa venuje podobenstvám z poľnohospodárskeho prostredia a zo sveta financií. 
Nájdeme v ňom aj dôležité témy, ako sú múdrosť, modlitba a viera.
Jakubov list je jedinečný aj tým, že odhaľuje problémy, s ktorými sa museli stretá-
vať veriaci v prvokresťanskom spoločenstve. Do zborov sa dostávali závisť, žiarlivosť 
a nenápadne sa vkrádajúce svetáctvo, ktoré stavali bohatších kresťanov proti chu-
dobnejším. V liste môžeme sledovať aj veľký spor dobra a zla v Jakubovom boji proti 
napodobeninám múdrosti a viery.
Pre adventistov má Jakubov list význam v tom, že podporuje dôveru v Ježišov návrat 
a poskytuje kľúčový pohľad na zákon, súd a druhý príchod. Predstavuje nám Eliáša 



ako vzor hodný nasledovania. V tom tkvie jeho výnimočné posolstvo pre tých, ktorým 
Kristus zveril prípravu cesty pre jeho druhý príchod.
Pri spoločnom štúdiu teda prejdeme v určitom zmysle celé kresťanské obdobie  – od 
prvého šírenia evanjelia až po dnešné záverečné obdobie histórie.

Clinton Wahlen je zástupcom riaditeľa Biblického bádateľského inštitútu Generálnej 
konferencie CASD. Zameriava sa na Novú zmluvu a jej vzťah k starovekému juda-
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Filipínach. S manželkou Ginou, ktorá pracuje v redakcii časopisu Adventist Review, 
majú dve deti – Daniela a Heather.


