HVORDAN KAN VI LEVE LIV MED INTEGRITET?

JAKOBS BREV

HVILKEN JAKOB?
Jakob sønn av Sebedeus og bror av Johannes. En av Jesu tre
nærmeste. Døde i år 44 (Apg 12:2), trolig for tidlig til å ha
skrevet dette brevet.
Jakob sønn av Alfeus, også en apostel. Nevnes bare i apostellistene og kanskje i Mark 15:40 som “Jakob den yngre”. Ville
trolig identifisert seg litt nærmere dersom han var forfatteren.
Jakob “Herrens bror” (Gal. 1:19), Jesu (kanskje eldste)
biologiske halvbror (Gal 2:9, Mark 6:3, Joh 7:5, Apg 12:17,
15:13, 21:18).

JAKOB, HERRENS BROR
•

Nevnes som forfatter av
brevet fra slutten av 300tallet.

•

Leder for menigheten i
Jerusalem.

•

En av “søylene” (Gal 2:9).
Hadde autoritet i oldkirken
sammen med spesielt
Paulus, Peter og Johannes.

•

Steinet i hjel i år 62 e.Kr.

JAKOB, HERRENS BROR
•

Likheter med Jakobs tale i
Apg 15:
•

Samme hilsen i Apg 15:23
som i Jak 1:1. Ellers bare i
Apg 23:26 i hele NT.

•

“navnet… nevnt over” i
Apg 15:17 (Amos 9:12) og
Jak 2:7. Et uvanlig uttrykk.

•

“Brødre, hør på meg” både
i Apg 15:13 og Jak 2:5.

HVEM SKREV HAN TIL?
•

Jødekristne:
•

“De tolv stammer” (1:1)

•

Nevner synagoge (2:2) og at “Gud er én” (2:19, fra 5 Mos
6:4)

•

“Spredt omkring” (diaspora, 1:1).
•

Brukes i Apg 11:19 om de som ble spredt helt til Fønikia,
Kypros og Antiokia pga forfølgelsen etter Stefanus’ død.

•

Hvis Jakob allerede var leder for menigheten (senest
Apg 12:17), ville det være naturlig for ham å skrive et
brev til dem.

HVEM SKREV HAN TIL?
•

De har prøvelser (1:2-4, 12), var stort sett fattige (2:6-7,
5:4-6).

•

Lever litt for “verdslig” (4:4, 1:27)

•

•

favoriserer de rike (2:1-4)

•

ukontrollert tale (3:1-12, 4:11-12, 5:9)

•

verdslig visdom (3:13 - 4:3)

•

arroganse (4:13-17)

En “todelthet” (4:1-10) overfor Gud spesielt i bønn (1:5-8)
og i å leve ut troen (1:22-27, 2:14-16).

NÅR BLE DET SKREVET?

•

Ingen jøde-hedning-problematikk, spesielt
ang. loven (sent på 40-tallet)

•

Forslag: Siste del av 40-tallet. I så fall
eldste skrift i NT.

KAP 1
•

v. 2-4: Prøvelser —> utholdenhet —> kan gjøre fullkommen og hel

•

v. 5-8: Visdom = evne til å leve gudfryktige liv. Kontekst: Prøvelser. Må ikke
tvile (være delt), men være helt overgitt.

•

v. 9-11: Rik/fattig.

•

v. 12-18: Fristelser/prøvelser
•

•

v. 12: Det handler ikke om å være god nok, leve rett, holde budene eller
unngå fortapelsen - men å elske Gud. Da følger en livsstil som samsvarer
med dette.

v. 19-27: Gjør Guds ord.
•

v. 20: Integritet i temperament: Sinne fører ikke til det som er rett for Gud.

•

v. 22: Integritet i livsstil generelt: Gjør det ordet sier, ikke bare høre.

•

v. 26: Integritet i tale: Hold tungen i tømme, eller er gudsdyrkelsen verdiløs.

KAP 2
•

v. 1: Integritet i hvordan vi møter mennesker. Kan ikke gjøre forskjell på folk
når Jesus ikke gjorde det.

•

v. 5: Igjen “dem som elsker ham”.

•

v. 14-26: Tro og gjerninger
•

Kanskje noen har misforstått Paulus (Rom 3:5-8)?

•

Paulus snakker om gjerninger før frelse, Jakob snakker om gjerninger
etter frelse.
•

Derfor brukes også “rettferdig” litt forskjellig. GT & Jesus: En livsstil
som kjennetegnes av å ære Gud og leve etter hans vilje. Denne
bedømmelsen ble ofte assosiert med Dommens dag og lå altså
egentlig i framtiden.

•

Derfor kan Jakob si at Abraham ble “kjent rettferdig da han bar fram
Isak”. Abrahams tro (1 Mos 15) ble “fullendt” gjennom gjerningene
hans (1 Mos 22).

2,14-26: TRO OG GJERNINGER
Kanskje noen har misforstått Paulus (Rom 3:5-8)?
1. Paulus skrev til hedninger, Jakob skrev til jøder (som alle trodde
på Gud).
2. Paulus og Jakob har derfor ikke samme definisjon av “tro” (2,19)
3. Paulus og Jakob bruker ordet “rettferdig” ulikt
•

Paulus: juridisk (“frifunnet”)

•

Jødedommen: moralsk (“rettskaffen”)
Paulus snakker om gjerninger før frelse, Jakob snakker om
gjerninger etter frelse.

KAP 3
•

•

v. 1-12: Tungen
•

v. 2: “Fullkommen” igjen. Tungen er noe av det vanskeligste for
integriteten vår.

•

v. 9: Vi kan ikke være delt i hvordan vi bruker tungen.

v. 13-18: Visdom
•

Verdslig visdom: skryter, hevder seg selv, er ikke av Gud, er
“sjelelig”, demonisk.

•

Guds visdom: Ren, fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på
barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri.

KAP 4
•

v. 1-10: Et delt hjerte
•

v. 3: De ber men vil sløse det bort i nytelser

•

v. 4: De vil ha både Gud og verden

•

v. 8: Hold dere nær til Gud, dere som har et delt sinn.

•

v. 10: Ydmyk dere.

•

v. 11-12: Tungen II

•

v. 13-17: De selvsikre

KAP 5

•

v. 1-6: De rike (igjen)

•

v. 7-11: Tålmodighet (tilbake til prøvelser og utholdenhet)

•

v. 12: Tungen III

•

v. 13-20: Prøvelser (igjen) + bønn og synder

Det kristne livet handler om å elske Gud. Da ønsker
du å gjøre hans vilje, og selv om du sliter med å få
det til, har du hjertet på rett sted. Jakob nevner to
ganger at Guds rike er for dem som elsker Gud, for
å få motivasjon og riktig grunnlag for et liv etter
Guds vilje.

“

"ELSK GUD
OG GJØR SOM DU VIL."
— Augustin

”

