JOYCE DEEKS BIBELNOTER - JAKOBSBREV
462 Jakobsbrev 1:1-18
Salig er den, som holder ud i prøvelse
Det er lige ved, at man kunne ønske prøvelser, når
man læser, hvad der kan komme ud af dem! Vi skal
selvfølgelig ikke opsøge prøvelser, men lad os møde
dem, der kommer, små dagligdags, eller større - med
den positive ånd, der gør, at vi får gavn af dem. De
giver os mulighed for at udvikle os og vokse i åndelig
modenhed. Vi er selv skyld i vore fristelser, der udspringer af vor egen gamle natur, og kan ikke lægge
ansvaret på Gud! Men vi kan søge hjælp hos ham til
at stå imod dem. Han giver kun gode og fuldkomne
gaver i overensstemmelse med sig egen uforanderlige natur.
HUSKEVERS: 1. Tessalonikerbrev 5:18.

465 Jakobsbrev 2:14-26
Det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen
Troen viser sig i gerninger, når den er den virksomme,
frelsende tro. Jakob mener ikke, at vi fortjener frelsen ved vor indsats; han er helt enig med Paulus om,
at vi bliver frelst af nåde. Men han ville pointere, at
en tro, der kun er et kendskab til sandheden, men
ikke får lov til at få konsekvenser i vores liv, ikke er en
frelsende tro. Det hjælper ikke, at vi "tror", at Gud er
én, om ikke vi bøjer os og tilbeder ham som eneste
Gud. Abraham troede Gud, og han beviste det ved at
adlyde ham, selv da han skulle ofre sin søn Isak. Tro,
der ikke viser sig i gerning, er død; gerninger, der ikke
udspringer af tro, er ligeledes til ingen nytte som
frelsesvej til Gud.
HUSKEVERS: 2. Thessalonikerbrev 1:11-12

463 Jakobsbrev 1:19-27
Tag med sagtmodighed imod det ord, ...
Guds ord, som er indplantet i os, har magt til at frelse
(21). Vi skal ikke svække det ved at gøre det til genstand for diskussion, men tage imod det med sagtmodighed. Vi kan også tale om det sammen, hvis udgangspunktet er, at vi bøjer os for det og søger i
fællesskab at forstå det bedre. Så vil det blive virksomt i os og gøre os til ordets gørere. Hører vi blot
overfladisk, gør ordet kun et flygtigt indtryk på os og
får ikke lov til at virke den frelsende forandring, som
det sigter på. Lad os ikke haste fra et ord der har talt
til os, men give det tid til at slå rod. Det er ordet (ikke
loven), der virker lydigheden, hvis det får lov til det.
HUSKEVERS: Markusevangeliet 4:20.

466 Jakobsbrev 3:1-12
Tungen kan intet menneske tæmme
Jakobs pointering af det tunge ansvar, der påhviler
lærerne, følger han op med disse mange stærke ord
om tungens synder. Tungen er så lille, men har til
gengæld umådelig stor indflydelse på godt og ondt.
Den er svær at styre - ja umulig! Jakob viser det urimelige i, at tungen både velsigner og forbander,
mens en kilde kun giver én slags vand, og et træ kun
bærer dets egen frugt. Jesus sagde, at hvad hjertet
er fuldt af, løber munden over med. Derfor må det
være vigtigt at vogte vores hjerte, hvis vi vil undgå at
tale ord, vi bagefter har god grund til at fortryde. Lad
os bede Herren om at lægge sin hånd på vor mund,
at vi ikke van-ærer ham ved vore ord.
HUSKEVERS: Salme 19:15

464 Jakobsbrev 2:1-13
Du skal elske din næste som dig selv
Måske føler vi os ikke truffet, når vi læser de første
vers om, hvordan vi behandler henholdsvis rige og
fattige, der kommer ind i vor forsamling. Men når
Jakob kommer til den grundlæggende lov, at vi skal
elske vor næste som os selv, finder vi nok alligevel, at
vi kommer til kort. Hvor ofte er vi ikke os selv
nærmest! Vi er skyldige, vi har brudt den "kongelige
lov". Farisæeren dømmer, fordi han tror, at han er
retfærdig og ikke behøver barmhjertighed. Vi ved, at
vi har brug for barmhjertighed, derfor viser vi
barmhjertighed. "Frihedens lov" er skrevet på vore
hjerter ved Helligånden og gør os frie til at tjene
hverandre i kærlighed.
HUSKEVERS: Galaterbrevet 5:13-14

467 Jakobsbrev 3:13 - 4:10
Stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer
Den sande visdom, der kommer fra Gud, er fredselskende og barmhjertig. En lærer, eller andre, der
kæmper for sig selv, afslører, at det kun er jordisk
visdom, de er i besiddelse af. Djævelen elsker strid og
kiv, derfor opflammer han til misundelse og selvhævdelse med den forvirring, der følger med, hvor han
kan komme til det. Lad os stå ham imod! Så vil han
flygte, for han er en slagen fjende. Stridigheder
blandt Guds børn bedrøver Guds Ånd, ligeledes
venskab med verden, som betyder fjendskab mod
Gud. Vejen frem er at ydmyge sig for Gud. Det er
sand visdom.
HUSKEVERS: Kolossenserbrevet 3:16.
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468 Jakobsbrev 4:11 - 5:6
I ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen
Jakob har tre advarsler til os i dag. Den første er imod
at tale ondt om eller dømme hinanden. Har vi tænkt
på, at når vi kritiserer andre, optræder vi, som om vi
var Gud, for han alene har ret til det, og kun han
kender hjerterne. Den anden advarsel er imod at
lægge planer uafhængigt af Herren. Vi kender ikke
fremtiden, men den er i hans hænder. Det må vi altid
erkende, og søge vejledning fra ham, når vi lægger
planer. Den tredje advarsel gælder misbrug af rigdom og den magt, rigdom giver. Måske er vi ikke så
rige; men lad os bruge det lidt vi har under ansvar for
Herren.
HUSKEVERS: Ordsprogenes Bog 27:1

469 Jakobsbrev 5:7-20
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er
Lid ondt og bær det tålmodigt. Det er Jakobs formaning til de troende i lyset af, at Herrens komme er
nær (7-11). En syg kan hente hjælp hos menighedens
ældste, og han styrkes og opmuntres ved deres besøg
og forbøn. Er det Herrens vilje, kommer han sig som
svar på deres bøn. Det er dog ingen selvfølge, at det
er Herrens vilje, for Guds ord siger ikke, at den kristne
altid burde være rask. En sådan påstand kan lægge en
uhyrlig byrde på en syg, der ikke får lov at opleve
helbredelse. Lad os dog ikke undervurdere forbønnens betydning, for der er mange løfter knyttet til
den. Vi har det privilegium at bede for hinanden, og
undertiden kan det lette ens samvittighed at bekende synd for en anden, der har vundet den syges
fortrolighed.
HUSKEVERS: Matthæusevangeliet 21:22
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