
Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en 

hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse 

för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare 

efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel 

och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för 

bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs 

av unga ledare inom den svenska kristenheten.

”Jag är imponerad av författarnas förmåga att formulera sig enkelt, 
på samma gång djupt uppbyggligt och texttroget. Deras tillgängliga 
sätt att skriva, tillsammans med ett nutida bildspråk, gör boken lock-
ande att läsa själv och mycket lämplig att sprida till andra. Denna 
bok ger näring åt min kristna tro!”

Berit Simonsson
Teol. kand. Inspiratör i Oasrörelsen

”HÄNDER OCH FÖTTER, HJÄRTA OCH 
HJÄRNA – ALLT KOPPLAS SAMMAN I  
JAKOBSBREVET, ALLT FÖR ATT UT-
TRYCKA TRON PÅ DEN UPPSTÅNDNE 
JESUS. ÄR DU REDO?”

NATHALIE & PER-ERIK ARONSSON 

BIBELG
U

ID
EN

WWW.BIBELGUIDEN.SE

BIBELGUIDEN

JAKOBSBREVET
E

N
 G

U
ID

E
 TILL 

N
A

TH
A

LIE
 O

C
H

 P
E

R
-E

R
IK

 A
R

O
N

S
S

O
N

9 789197 985864

Nathalie Aronsson (född 1987) är präst i  
Grästorps pastorat, Svenska kyrkan. 
Per-Erik Aronsson (född 1981) är präst i  
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Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever 
i en växande, personlig relation till Gud genom 
bibel och bön, och att församlingen utrustas till 
att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till 
att lära känna och följa Kristus.
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9

Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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JAKOBSBREVET 5:7–1254

JAK 5:7–12  TRONS HOPP

Min bror är fjärde generationens jordbrukare i vår familj på den bond-
gård där jag, Per-Erik, är uppväxt. Min pappa, min farfar och farfars far 
var alla jordbrukare. Bönder är ett prövat släkte. Väderleken är en sådan 
omständighet som jordbrukaren inte rår över men som spelar stor roll för 
bondens syssla och resultat. Uthålligheten sätts ständigt på prov. Genom 
exempel från jordbrukarens vardag vill Jakob styrka de judekristna till att 
leva tålmodigt. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot 
att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha 
tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära, v 7–8. 

Kyrkan har alltid undervisat om att Jesus ska komma tillbaka. Han 
kommer för att döma alla människor rättvist och efter detta ska Guds 
rike fullt ut få råda. Detta är ett löfte ifrån Gud. Fram till Jesu återkomst 
lever vi dock i en värld där allt inte är perfekt. De kristna ska vara med-
vetna om att de under den här tiden måste kämpa emot synden och 
kämpa med att hålla fast vid Gud. De kristna får ha ett uthålligt sinne, 
det fick de ha då och det får vi ha nu.

När vi läser verserna 7–12 förstår vi att det förekom både skitsnack, 
skvaller och inbördes konflikter bland de judekristna. Dessutom hade de 
press på sig utifrån. Jakob vill råda bot på konflikterna mellan dem och 
stärka dem att vara tåliga mot det yttre trycket. När är det som lättast 
att vara schysst? Är det när du är mitt inne i en hektisk arbetsvecka med 
deadlines som ska hållas, kolleger som är sura, när räkningar ska beta-
las, mat ska lagas och bilen behöver in på verkstad? Eller är det under 
en trevlig middagsbjudning med god mat och avslappnad stämning där 
arbetsbördan består i att bära ut tallrikarna till köket?  Karaktären hos en 
kristen visar sig i det vardagliga livet. 

När min bror har sått utsädet i marken på hösten dröjer det unge-
fär 11 månader innan skörden sätter igång. Under denna tid sitter han 
inte på en stol och rullar tummarna i väntan på att utsädet ska gro och 
mogna. Maskiner ska servas, spannmålsladorna ska ses över och den 
dagliga driften på gården ska skötas. Jordbrukaren får ta ansvar för det 
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JAKOBSBREVET 5:7–12 55

han kan göra för att skörden ska kunna bärgas. Dock får han tåligt lita på 
att vädret ger förutsättningarna för att skörden ska bli möjlig på sensom-
maren. 

Om bonden visste att skördetiden inte kommer hade han aldrig 
sått utsädet, det hade varit meningslöst att lägga ner allt arbete. Men nu 
vet han att skörden kommer och då sår han. Skörden är värd att vänta 
på. Samma sak ska gälla för oss kristna. Mitt i vår vardag då livet rullar 
på som fortast, ska vi vara medvetna om att skördetiden kommer. Jesu 
återkomst är nära. Mitt i den hektiska arbetsveckan eller i tider av sjuk-
dom ska vi veta att Jesu återkomst står för dörren. Att leva med detta 
för ögonen innebär att vi kristna ser på den tid som ligger framför som 
dyrbar. Denna tid är värdefull. Det ska leda till ett liv i gemenskap, bön 
och omsorg om varandra och våra medmänniskor. 

Idrottsstjärnor talar ofta om att de själva hade förebilder när de var 
yngre, och att detta motiverade dem till att kunna bli lika bra själva eller 
om möjligt ännu bättre. Jakob upplyser om att profeterna och Job är bra 
förebilder för oss kristna angående uthållighet: Ta profeterna som talat i 
Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod … Ni har hört om Jobs 
uthållighet, v 10–11. Profeterna talade i Herrens namn, de såg klart och 
friskt på sin omvärld hur det var ställt. De kände nöd för sin omgivning 
och backade inte för att säga sanningen. Profeten kämpar, på samma sätt 
som idrottaren inte ger sig i sin regelbundna träning. Både profeten och 
idrottaren har ett större mål för ögonen i sin dagliga kamp.

Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller 
vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej skall vara ett nej, annars drabbas 
ni av Guds dom, v 12. Att ta till en ed som ”jag svär vid himlen” eller ”jag 
svär vid min mammas grav”, förutsätter att jag är svår att lita på. Jakob 
menar att vi kristna ska ha en sådan karaktär i vårt tal att eden blir över-
flödig. Talet ska vara enkelt och sanningsenligt. Ett ja är ett ja och ett 
nej är ett nej. Du har säkert en vän där du på förhand vet att ett löfte inte 
betyder så mycket, medan en annan vän trofast står för vad hon säger 
utan försäkrande löften. Vem vill du vara av dessa två?

Om lantbrukaren sår utsädet på hösten, får säden mogna under alla 
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FRÅGOR

JAKOBSBREVET 5:7–12

Ge ett exempel på en person som är uthållig. Vad 
utmärker honom/henne?

Hur har kristna vänner stöttat och uppmuntrat dig i tuffa 
livsskeden? Hur brukar du stötta och uppmuntra dina 
trossyskon?

Jakob menar att du ska vara tålmodig i vardagen 
därför att Jesu återkomst är nära, v 7–8. Hur reagerar 
du på detta? Ger det dig tålamod att tänka på att Jesu 
återkomst är nära? Utveckla.

Jakob är tydlig i sitt brev om talets kraft, se 1:26; 3:2–12; 
4:11–12; 5:12. Varför tror du han poängterar detta så starkt?

Vad tror du Gud vill säga till dig och till din församling 
genom Jakobsbrevet 5:7–12?

56

årstider. Det tar tid. Samma sak för oss kristna, vi får andligen mogna 
under året. Vi får hålla ut i höststormen och i vinterns bitande kyla, 
värmas upp av vårens ljus och bära frukt under sommarens grönska. Det 
finns inget quickfix i det kristna livet. Det som däremot finns är: Herren 
är rik på medlidande och barmhärtighet, v 11.
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