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Áldás Békesség! 
 
Ez az utolsó ilyen találkozásunk.Sajnos a tananyagot nem tudjuk 
befejezni.Az utolsó egységhez értünk.Az újszövetség utolsó hét 
levele egy egységet alkot az úgynevezett katolikus levelek. 
A katolikus szó alatt ne a mai használatos római katolikus vallást 
értsd.A katolikus szó eredeti jelentése = egyetemes.Itt pedig ne 
 a mai egyetemi oktatásra gondolj.Egyetemes, vagyis mindenki 
számára elérhető.Ezek a levelek nem gyülekezeteknek, nem is  
a vezetőjüknek íródott, hanem minden keresztyén számára örök  
érvényű tanácsokat, intelmeket ad közzé. 
A levél elnevezése, annak írójának a nevét viseli. 
Jakab levele. 
 
Jakab, az Úr Jézus testvére volt,aki a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. 
A teológus tudósok bajban vannak mert a megszokott, Pál apostol 
tanításával látszólag teljesen ellentétben van.Sokak szerint nem is kellene, 
 hogy része legyen a Bibliának.De ez nem így van. 
Pál azt tanítja,hogy a megigazulás, a hitre jutás ,az örök élet kegyelemből van. 
Jakab pedig a cselekedetet hangsúlyozza.Pálnál a hit, Jakabnál a cselekedet. 
A megoldás abban rejlik,hogy Jakab a cselekedetet mint a megtért, 
üdvösségre jutott ember  életének gyümölcseként kezeli.Vagyis, ha azt  
mondod hiszel, akkor mutasd meg a cselekedetedben.Élj a hited gyümölcse 
szerint .Jakab levele egy etikai mű. 
A kísértés gondolatával kezdi a levelét.Kísértés vagy próba? 
Szögezzük le gyorsan,Isten nem kísért!De Isten próbára teheti a hitünket. 
A kísértésünk forrása a saját bűnös kívánságunk,ami belénk telepszik,és arra 
ösztökél bennünket hogy megtegyük.A bűn jutalma a halál.Isten csak jót 
akar.Minden jó onnan felülről jön, az Atyától.Tőle csak jó származik. 
Fontos hogy vessük el a tisztátalanságot és legyünk gyorsak meghallani 
a jót. De mi a jó?Isten szava, igéje.Jakab azt mondja hogy ne csak halljuk meg 
az igét, hanem cselekedjük is meg. 
A hit önmagában mit sem ér . A hited abban mutatkozik meg ha cselekszed 
azt amit Isten az Ő igéjében mond. Hit és cselekedet. Együtt a kettő. 
A nyelv bűneiről is tanít. Amilyen pici a nyelv olyan nagy bajt tud tenni. 
Nem mindegy hogy mire használjuk  áldás, vagy átok mondásra. 
A forrás nyílásából nem jöhet édes és keserű víz. Ugyan úgy a szánkból sem jöhet jó 
és tisztátalan beszéd. 
Ahogyan a vadállatokat meg lehet szelídíteni, úgy kell Istennek  is a mi 
nyelvünket megszelídíteni, vagyis megtisztítani a bűntő. 
Az önző kívánságokon alapuló veszekedéstől,a rágalmazástól, a világgal való 
barátságtól is óv Jakab, mert ezek ellentétben állnak Isten akaratával. 
Mi a helyes? A megtisztulás.Vagyis a bűnbánat . 
Óv a felelőtlen tervezgetésektől.Nem arról van szó hogy az ember ne tervezzen, de 
úgy tervezzen hogy vegye bele az ember múlandó. 
Vagyis számoljon Isten akaratával.Ne hagyjuk ki Istent a számításból. 
Ha az Úr akarja vagy élünk akkor,ezt vagy azt fogjuk cselekedni. 
 



Jakab levele ma is hasznos tanácsokat ad,minden keresztyén embernek. 
Neked is. 
 
A következő hétre nincs tanulnivalód.Mivel még tart az iskolaidő,kérlek 
keress egy filmet,a keresztyén filmek kategóriából, és nézd meg. 
Vagy olvass a Bibliából fél órát. 
 
Ezzel zárjuk az évünket. Akik velem dolgoztatok, köszönöm. 
Remélem nem volt hiábavaló. 
Vigyázzatok magatokra, Isten áldjon benneteket családotokkal együtt. 
 
A kölcsöntankönyvet szeptemberben kell visszahoznod, addig  
őrizd meg. Azok a tanulók akik esetleg elhagyják intézményünket, 
gondoskodjanak a tankönyv leadásáról! 
 

 


