Smågruppeoplæg
Titel
Bagtalelse, praleri og rigdom
Intro
Dette oplæg er det tredje og sidste oplæg, der sætter fokus på nogle centrale
tematikker i Jakobs Brev. De handler alle sammen om det konkrete levede liv som
kristne. Dette oplæg sætter især fokus på tre meget velkendte og udfordrende områder af vores liv, nemlig
bagtalelse, praleri og rigdom.

1. Tjek ind
Tag en runde, hvor I fortæller om en oplevelse med én af de tre ting, som oplægget handler om. Det kan både
være gode og dårlige oplevelser.

2. Tilbedelse
Det er nogle ret udfordrende ting, som I skal tale om i aften. Begynd derfor aftenen med at bede til Gud. Bed
om, at I må kunne være ærlige over for hinanden, og bed om, at I må turde lytte til, hvad Gud ønsker at sige til
jer gennem teksten fra Jakobs Brev.
Hvis I ønsker inspiration til forskellige måder at bede på i praksis, kan I bestille folderen ”15 livliner” på imu.dk.
Den indeholder 15 forslag til, hvordan man kan bede.
Slut evt. af med at synge nogle sange sammen. Det kunne være: Alt, hvad jeg har, det er givet (FS 5) eller Om
jeg havde alt men ikke Jesus (FS 139)

3. Tilegnelse
Vi skal se, hvordan Jakob udfordrer os til at have en levende tro, der kommer til udtryk, i den måde vi forholder
os til de tre områder i vores liv. Umiddelbart virker det til, at det er tre vidt forskellige ting, men vi skal holde
øje med, at Jakob ser nogle sammenhænge. Han bruger nogle af de samme vendinger og tilgange i de tre afsnit.
De er alle tre nogle grundlæggende menneskelige svagheder, der kan være med til at hindre det ydmyge liv
sammen med Gud jf Jak 4,10
Advarsel mod bagtalelse (Jakobs Brev 4,11-12)
Læs de to vers sammen og tag en runde, hvor I deler, hvad I lagde mærke til.
Jakob begynder med at sætte fokus på bagtalelsen. Her handler det ikke om, hvorvidt det, vi siger, er sandt
eller falsk, men om vores position i forhold til andre. Når vi bagtaler, gør vi os større end dem, vi taler om. Det
står i kontrast til tanken om, at vi er brødre. Min opgave vil altid være at løfte andre mennesker op.
Når jeg bagtaler, stiller jeg mig over loven og dømmer den, fordi jeg ikke holder den sand. Men hvor stiller det
mig i forhold til Gud? Jeg stiller mig over ham, da loven er et udtryk for Gud og hans gode vilje. Det er derfor
skadeligt både for mit forhold til andre mennesker og til Gud, når jeg bagtaler
Spørgsmål
- Hvordan oplever i bagtalelse i jeres eget liv?
- Hvornår snakker man bare om nogen, og hvornår bliver det til bagtalelse?
- Hvorfor dømmer vi loven, når vi bagtaler?
Advarsel mod praleri (Jakobs Brev 4,13-17)
Dernæst kommer Jakob til praleri. I vores tid ville vi nok umiddelbart forvente, at det vil handle om at prale
med materielle ting, rigdom eller lignende, men det er noget helt andet, Jakob holder frem. Han kalder det
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praleri, når vi udtaler os på måder, der viser, at vi tror, vi er herre over vores eget liv. Han kommer ind på
forskellige dele af praleriet i v. 13. Det drejer sig om:
1) Tiden (I dag eller i morgen…)
2) Viljen (…vil vi rejse til den og den by og blive der…)
3) Evner (…og drive handel og tjene penge)
Kan vi ikke genkende det fra vores eget liv? Vi tror på mange måder, at vi har kontrollen over så mange områder
af vores liv. Vi ved måske godt, at vi i yderste forstand ikke har det, men det er utrolig tæt på.
Jakobs modsvar ligger i den virkelighed, at vi egentlig ikke ved noget om i morgen. Vi kan dybest set ikke sige
noget som helst om det, der ligger foran os. Det er en vildt provokerende erkendelse at få holdt op foran vores
liv. Vi er skrøbelige som tågen, og endelig er vi er afhængige af Gud. Dette skal ikke handlingslamme os eller
gøre os overtroiske, men det må blive fortegnet for et ydmygt liv med Gud.
Det handler om at se på livet som en bevægelse fra evighed til evighed, hvor hver eneste dag er en gave fra
Gud. Vi er en del af en tid, hvor vi er vant til at gardere os ud over alle grænser. Vi ønsker ikke at være
skrøbelige og sårbare. Det, påpeger Jakob, kan føre til praleri, hvor vi selv bliver guder.
Spørgsmål
- Hvad tænker du om Jakobs syn på praleri?
- Hvordan skal det påvirke vores planlægning af fremtiden?
- Hvordan kan vi tale om fremtiden på en god måde?
Advarsel til de rige (Jakobs Brev 5,1-6)
Jakob taler nu hårdt i mod de rige. Det har formentlig handlet om nogle kristne, der har udnyttet deres rigdom.
Det kan også have været bredere ud i samfundet til de ikke-kristne. Det er der ikke enighed om.
Han begynder med at slå ned på det, at de rige samler og hamstre. Hvad er meningen med det? Det holder jo
ikke i evigheden. Det viser, ifølge Jakob, hvor deres fokus er. De lever på en måde, hvor det materielle bliver
det vigtigste. Jakob slår også ned på de riges udnyttelse i vers 4 .Det er interessant, at han ikke taler om det
menneskelige aspekt i det, men kun deres relation til Gud. Dernæst slår han ned på det mageløse og overdådige
liv, de lever.
Advarslen mod rigdom handler altså om, hvordan man kommer i besiddelse af den, hvordan man bruger den, og
hvordan den påvirker ens hjerte. Vi skal sørge for at tage de meget hårde ord ind på en god og sand måde.
Bibelens tale om rigdom og penge er hård og direkte, og det skal vi ikke tage fra den. Samtidig lever vi et rigt
land med mange velsignelser, og det skal vi nyde på den sund måde. Spørgsmålet er dybest set, hvad vi sætter
vores lid til?
Rigdom og et liv i ydmyghed er svært at balancere i. Rigdom og et liv med selvcentrering ligger tæt op ad
hinanden. Hvis vi skal være helt ærlige, så giver noget af dette genklang i vores liv. Vi bliver nødt til at forholde
os aktivt til materialismen og vores overflod.
Spørgsmål
- Hvordan oplever du, at rigdom kan påvirke de relation til andre mennesker?
- Hvordan oplever du, at rigdom kan påvirke din relation til Gud?

4. Tjeneste
Det er nogle meget konkrete emner, Jakob tager fat på i stykket. Måske sidder du tilbage med oplevelsen af, at
der er noget, som du skal tage til dig og handle konkret på i dit liv. Det er vigtigt, at det ikke bare forbliver en
oplevelse, men at I hjælper hinanden til at handle på det.
Tag gerne runde, hvor I deler med hinanden, hvad der særligt har talt til jer hver især.
Slut af med at bede for hinanden og de ting, I har snakket om.
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