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Jakobsbrev 

 

 

 
 

Fakta 

Författare: Med stor sannolikhet 

är det Jesus bror Jakob som är 

brevets författare. Han blev en 

lärjunge först efter att ha mött 

den uppståndne Jesus, och kom 

att bli en av de viktigaste ledarna 

i den första församlingen. 

 

Tid:  

Då Jakob dog som martyr på 60-

talet är brevet rimligtvis skrivet 

innan dess. Exakt när är svårt att 

avgöra då brevets innehåll inte 

skvallrar om någon specifik 

tidsperiod. 

 

Bakgrund:  

Brevet är ett så kallat allmänt 

brev, inte skrivet till någon 

särskild församling, utan för att 

skickas runt till flera. Innehållet 

har liknats vid en nytestamentlig 

Ordspråksboken. Brevet har flera 

likheter med Jesus bergspredikan, 

bland annat i upplägget, där flera 

av varandra till synes oberoende 

ämnen tas upp. Ett genomgående 

tema får ända sägas vara att tron 

behöver bli synlig och bära frukt i 

våra liv. 

Nycklar 

Tro och gärningar - Jakob lägger stor vikt vid att tron kommer till 

uttryck i gärningar. Bland annat detta gjorde att Martin Luther 

hade svårt för Jakobs brev och placerade det lågt i rang. Jakobs tal 

om tro, gärningar och rättfärdighet behöver inte stå i motsats till 

Paulus undervisning om detsamma, utan istället tillsammans få 

tala om tron som rymmer nåden och efterföljelsen. Jakob varnar 

för den tomma tron som inte bär frukt, som gör att vi varken blir 

vaksamma, kärleksfulla eller trovärdiga. När vi blir Ordets görare, 

utöver dess hörare, leds vi gång på gång tillbaka till Jesus i 

omvändelse. 

 

Tungans kraft - Flera gånger i det ganska korta brevet tar Jakob 

upp vårt tals konsekvenser. Tungan beskrivs något som trots sin 

litenhet har enorm kraft. Talet, liksom våra gärningar, vittnar om 

vad som finns inom oss, vilket också Jesus tar upp flertalet gånger 

(bl.a. Matt 12:34ff). Med vår mun kan vi prisa Gud, eller förbanna 

en medmänniska. Vilket vi väljer vittnar om vårt hjärtas vilja. Så 

blir också Jakobs ord om vårt tal en biktspegel att gång på gång 

rannsaka sig inför. 

 

Kungsbudet - Det största budet i lagen, som Jakob benämner 

Kungsbudet, att älska sin nästa som sig själv, blir ytterligare en 

källa till rannsakan och omvändelse. Detta tar sig uttryck i 

barmhärtighet, i bemötandet av människor, särskilt fattiga. Rika 

varnas särskilt för att sko sig på sin nästa och för tendensen att 

rikedomen försvårar att vara barmhärtig. 

 

 

Jakobs brev – ordets görare 
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Måndag:   

Läs Jak 1:1-18 Vad har du mött för prövningar i ditt liv, och hur har de påverkat din tro? 
Har de skapat en fastare tro, tvivel eller både och? 

Finns det något speciellt som du upplever skapar frestelser i ditt liv, och 
hur kan du skapa avstånd till det så att synden inte får fäste? 

 

Tisdag:   

Läs Jak 1:19-27 Att omsätta Bibelns tilltal i handling fördjupar tron. På vilket sätt kan du 
påminna dig om Guds Ord i vardagslivet, och öva dig i att praktisera det du 
läser och hör? 

Finns det personer i din närhet som motsvarar de faderlösa och änkorna 
som Jakob skriver om? Ett sätt att ta dagens läsning vidare i handling är att 
be Gud om förmågan att både känna och visa kärlek till dem i handling. 

 

Onsdag:   

Läs Jak 2:1-13 De som är fattiga i världens ögon har fått trons skatter och Guds rike.  
Vad är du i dina ögon, fattig eller rik, och vad blir det för skillnad om du jämför 
dig med grannen, chefen eller människor i andra länder? 
Säger det något om din kärlek till din nästa, och om din möjlighet att utöva 
barmhärtighet? 

 

Torsdag:   

Läs Jak 2:14-26 Oavsett om du nyligen blivit kristen, eller har varit det under flera år, kan 
du se vilken skillnad tron på Jesus har gjort och gör i ditt liv? Vilka uttryck 
skulle du önska att tron fick ta, som du idag saknar eller skulle vilja växa i? 
Be Gud om vishet och vägledning att få låta din tro och dina gärningar 
samverka, i det som han har förberett för dig. 

 

Fredag:   

Läs Jak 3:1-18 Tungan slinter, och det går snabbt. När sa du senast något sårande till 
någon i ilska eller irritation, och har du tagit tillfället att be om förlåtelse? 

Har du någon förebild vars sätt att tala är milt och fridfullt, som ger uttryck 
för den vishet Jakob skriver om? Låt dig inspireras av henne eller honom, 
och be om Guds hjälp att få växa i det. 
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Lördag:   

Läs Jak 4:1- 5:6 Vad brukar du be Gud om, och vad berättar det om din längtan?Mitt i 
brevet som fungerar som en stor biktspegel och manar till självrannsakan 
står det: ”Större är dock den nåd han ger oss” (4:6). Stanna upp vid det, 
påminn dig om Guds nåd och hans oerhörda kärlek till dig. 

Idag eller i morgon… Får Jesus vara med i din planering, för dagen, veckan 
och framtiden? Hur kan du än mer låta tron på honom prägla din vardag 
och din framtid? 

 

Söndag:   

Läs Jak 5:7 - 20 Att Jesus återkomst är nära, vad väcker det för reaktioner hos dig? 

Stanna upp vid de exempel på personer som gått före oss, som visat 
tålamod och uthållighet. Herren som är rik på medlidande och 
barmhärtighet lät det sluta… ja, hur då? 

Löftet om bönens kraft och Guds svar, hur tilltalar det dig? Kan det ge dig 
ännu större fri(modig)het att be för dig och andra? 

 


