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A levél címe 

A többi újszövetségi levélhez hasonlóan eredetileg valószínűleg ennek sem volt címe. Az 

egyik korai kéziratban, a Codex Sinaiticusban sem szerepel cím a levél elején, de a végén ott áll, 

hogy „Jakab levele“. Más korai kéziratok egyszerűen görögül jelzik, hogy Jakab levele. Későbbi 

kéziratok egyetemes körlevélként jelzik, mint ami minden akkori gyülekezetnek szól, nem pedig 

csak egy bizonyos gyülekezetnek vagy személynek. 

Már Eusebius (263-339) is említi Jakab levelét, mint a hét egyetemes körlevél közül az elsőt 

(Ecclesiastical History ii. 23.). (A körlevél kifejezés nem helytálló János második és harmadik 

levelét illetően, amelyek címzettjei egyes emberek.) A korai kéziratokban Jakabétól Júdáséig a hét 

általános levelet egy csoportban, közvetlenül az Apostolok cselekedetei könyve után helyezték el, 

a páli levelek elé. Sorrendjük általában megegyezik azzal, ahogy a Károli Bibliában találhatjuk. 

A levél szerzője 

A szerzőről nincs elegendő információ a levélben ahhoz, hogy személyét teljes 

bizonyossággal megállapíthassuk. Az Újszövetségben több utalást is találunk Jakab nevű férfiakra, 

hiszen gyakori zsidó név volt ez, a héber Jákób név görög megfelelője. Jézus 12 tanítványa között 

is találunk két Jakabot: az egyik Zebedeus fia, János testvére, a másik Alfeus fia volt (Mt 10:2, 3; 

Mk 3:16-19; Lk 6:14-16).  Szintén Jakabnak hívták a 12 tanítvány közül a másik Júdás apját (Lk 

6:16). 

Feltehetőleg Jakab levelét az egyik, az evangéliumokban is említett Jakab írta, ugyanis a levél 

bevezetése (1:1) is jelzi, hogy ismert személyről van szó, aki tekintélyes és a címzettek ismerik. 

Az evangéliumok elbeszélései szerint mind a 12 tanítvány Jézus szűkebb köréhez tartozott, 

de a két Jakab közül Zebedeus fiáról hallunk többet, mégis csak kevesen tulajdonítják neki ezt a 

levelet, valószínűleg korai halála miatt (Kr. u. 44). A levél 1. verse érzékelteti, hogy 

keletkezésének idején csak egy Jakab volt valóban közismert. 

A másik Jakab apostolt Alfeus fiaként szokták azonosítani. Négy alkalommal említi így a 

Biblia (Mt 10:3; Mk 3:18; Lk 6:15; ApCsel 1:13). Vitatott kérdés, hogy nem azonos-e „a kis 

Jakabbal“ (Mk 15:40). Ha valóban ő az, akkor tudjuk, hogy apját Alfeusnak hívták, anyját 

Máriának, a testvérét pedig Józsénak (Mt 27:56; Mk 15:47; 16:1; Lk 24:10). 

Az evangéliumok utalnak még arra, hogy Jézus négy testvére közül a legelsőként 

megnevezettnek (valószínűleg tehát a legidősebbnek) szintén Jakab volt a neve (Mt 13:55; Mk 

6:3). Gal 1:19 versében Pál beszámol a megtérése utáni első jeruzsálemi látogatásáról és a 

tanítványokkal, Péterrel és Jakabbal való találkozásáról - ez utóbbi Jézus testvére volt. 

Az Újszövetség a gyülekezet vezetőjeként említ egy Jakabot, akinek a neve mellett más jelzőt 

nem találunk. Róla az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk, és a Zebedeus fia halála után vált 

kiemelkedő személyiséggé. Attól az időtől fogva már csak egy Jakabot említ a feljegyzés 

közismert vezető személyként. Miután Péter kiszabadult Heródes börtönéből, fontosnak tartotta, 
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hogy szabadulásának hírét közöljék Jakabbal (ApCsel 12:17). Szintén Jakab vezette a jeruzsálemi 

zsinatot és hirdette ki a döntést (ApCsel 15:13, 19). Pál is Jakabnak számolt be a munkájáról 

(ApCsel 21:18).  Jakab adott engedélyt az embereknek bizonyos gyülekezetek meglátogatására 

(Gal 2:9). Ő lehetett az, akinek Krisztus megjelent feltámadása után (1Kor 15:7), talán azért, hogy 

konkrét utasításokat adjon neki jövőbeli feladatával kapcsolatosan. Végül Pál Jakabot nevezi meg 

a gyülekezet három oszlopa közül az elsőként. Mindent összevetve a legnagyobb valószínűség 

szerint ez a Jakab lehetett az írója a levélnek. Úgy mutatkozott be a gyülekezeteknek, mint „Jakab, 

Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája“ (Jak 1:1). 

Nyomósabb érvek szólnak amellett, hogy ez a Jakab Jézus testvére lehetett. Pál Galata 2. 

fejezetében megemlíti Jakabot, mint az egyház vezetőjét, előtte, az 1. fejezetben pedig említést 

tesz az Úr testvéréről. Ebből arra következtethetünk, noha nem bizonyíthatóan, hogy ugyanarra a 

személyre utal. Josephus pedig Jakabnak, az Úr testvérének haláláról írva megemlíti, hogy az 

egyház egyik vezetője volt (Josephus Antiquities xx. 9. 1.). A keresztény hagyomány már a 2. 

századtól a jeruzsálemi gyülekezet püspökeként tartja számon Jakabot, az Úr testvérét 

(Hegesippus, idézi, Eusebius Ecclesiastical History ii. 23.). 

A levél keletkezésének körülményei 

A szövegben előforduló földrajzi utalások azt jelzik, hogy Palesztinában kelt a levél. Az író 

olyan helyen, a tenger közelségében élt, ahol bőségét élvezték az olajnak, a bornak és a fügének, 

sónak, keserű források voltak a közelben, jellemző volt a szárazság, a termés nagyban függött attól, 

hogy volt-e elég eső. 

A levél keletkezési idejét nem állapíthatjuk meg pontosan, azt azonban tudjuk, hogy akkoriban 

csak egy ismert Jakab volt a gyülekezetben. Valószínűleg Kr. u. 44 után kelhetett, amikor Jakabot, 

Zebedeus fiát már megölték. A levél belső bizonyítékai korai dátumra utalnak. Nincs szó benne 

nagyobb pogány-keresztény csoportról, sem a pogány és zsidó hátterű hívők közötti feszültségről.  

A hívők összejöveteleiket még mindig a zsinagógában tartották, de a kereszténység már 

szélesebb körben terjedni kezdett (lásd ApCsel 2:9-11; 4:36; 9:2, 10, 14, 19, 26; 11:19, 20). A 

levél általános hangvétele azt fejezi ki, hogy a kereszténységet az igaz judaizmus kiteljesedésének 

tekintették. 

A levél témája 

A levél a gyakorlati kereszténységről szól, és bemutatja, hogy mit eredményez a tanítvány 

életben az őszinte, élő hit. Számba veszi a hamis és igaz vallás különbözőségeit, számtalan 

megragadó és meghökkentő példát sorakoztat fel. Stílusa egyszerű és egyenes, a gondolati 

csoportok világosan elkülönülnek egymástól. Jakab szívből írja gondolatait, szabadon, ahogy 

megfogalmazódnak benne. Az alábbiakban a Hegyi Beszéddel párhuzamba állítható gondolatokat 

találjuk: 
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Sok hasonlóság van még a páli írásokkal (pl. Jak 1:22 és Róm 2:13) és Péter írásaival is (pl. 

Jak 4:7; 1Pt 5:8, 9). 

 

A levél vázlata 

I. Köszöntés, 1:1 

II. A kísértésről, 1:2-18 

A. Szükséges a türelem és a bölcsesség, 1:2-8 

B. Kitartás a szenvedések, bántalmazások idején, 1:9-12 

C. Honnan jön a kísértés? 1:13-18 

III. Az igazi vallásosság bizonyítékai, 1:19-27 

A. Inkább hallgatni, mint beszélni, 1:19-22 

B. Nemcsak hallgatni, de tenni is kell, 1:23-27 

IV. Általános veszélyek, 2:1 - 5:6 

A. A személyválogatás, 2:1-13 

B. Nem elég beszélni a hitről, 2:14-26 

1. A hit cselekedetek nélkül értéktelen, 2:14-20 

2. Az őszinte hit példái, amelyek cselekedetekben mutatkoznak meg, 2:21-26 

C. A nyelv bűnei, 3:1-18 

1. Uralkodni a nyelv felett, különösen a tanításban, 3:1, 2 

2. A helyes és helytelen beszéd példái, 3:3-12 

3. Buzdítás a helyes magaviseletre, ezen belül a tiszta beszédre, 3:13-18 

D. A testvérek közti viszálykodás, 4:1-17 

1. A viszálykodás és a haszonlesés, 4:1-4 

2. Buzdítás az Isten iránti engedelmességre, 4:5-10 

3. Intés a helytelen beszéd ellen, 4:11, 12 

4. Intés az elbizakodott dicsekedés ellen, 4:13-17 

E. A tisztességtelen előnyök, gazdagság, 5:1-6 

V. Záró figyelmeztetések, 5:7-20 

A. Türelem Krisztus eljöveteléig, 5:7-11 

B. Megfelelő viselkedés minden időben, 5:12, 13 

C. Ima a betegekért, 5:14-18 

D. Fáradozni mások üdvösségéért, 5:19, 20 
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