Smågruppeoplæg
Titel
Elsk andre mennesker som dig selv
Intro
Dette oplæg er det første af tre, der sætter fokus på nogle centrale tematikker i Jakobs
Brev. Alle oplæggene giver konkrete perspektiver på det at leve som kristen. Dette
oplæg fokuserer på, at vi som kristne må leve med det dobbelte kærlighedsbud som fortegn for vores liv: ”Du
skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, og af hele dit sind… Du skal elske din næste som
dig selv” (Matt 22)

1. Tjek ind
Tag en runde, hvor I fortæller om en oplevelse, hvor en anden person gjorde noget for dig, som vedkommende
ikke havde behøvet at gøre.

2. Tilbedelse
IMU arbejder med et årsfokus i 2017-2018, der handler om at leve i bøn og kærlighed. Det har fået overskriften:
Tændt af Gud – Sendt i kærlighed. Vi tror på, at vi har brug for at se, hvordan et liv i bøn hænger nøje sammen
med et liv i kærlighed. I bønnen møder vi Gud, og alt det han er, og vi giver ham mulighed for at tænde noget
nyt i os, som vi kan dele ud af til mennesker omkring os.
Begynd derfor samlingen med at bede til Gud. Bed om, at I må blive tændt af ham, så I kan blive sendt ud i
kærlighed til de mennesker, I møder i jeres hverdag. Bestil evt. nogle bedekort på imu.dk, som I kan bruge til at
bede for nogle konkrete personer.
Slut evt. af med at synge nogle sange sammen. Det kunne være: Forunderlige Nåde (FS 52), Komme dit rige i
blandt os (FS 117) eller Elske som dig (IMU’s kernesange)

3. Tilegnelse
Vi skal se, hvordan Jakob udfordrer os til at have en levende tro, der kommer til udtryk gennem et liv, hvor vi
viser omsorg for andre mennesker. I kapitel 2 i Jakobs Brev giver han to perspektiver på det. Først handler det
om, at vi ikke skal gøre forskel på folk, og til sidst handler det om forholdet mellem tro og gerninger.
Vi må ikke gøre forskel på folk. (Jakobs Brev 2, 1-13)
Start med at læse teksten sammen og tag evt. en runde, hvor I kort deler, hvad I lagde mærke til.
Jakob er meget direkte i sin indledning. Vi kan ikke tro på Jesus og så gøre forskel på folk. Pointen er, at hvis
Jesus virkelig er den, vi siger, han er, så må det få betydning for den måde, vi møder andre mennesker på.
Den situation Jakob beskriver er utrolig bekendt, og vi skal ikke ændre særligt meget i den, før den kunne være
sket i dag. Måske også i jeres fællesskab? Vi har en utrolig tendens til at dømme folk på det ydre. Hvis vi skal
være helt ærlige, så kender vi denne forskelsbehandling helt ind i vores eget liv og i vores relationer. Jakob
understreger, hvordan Gud har handlet totalt modsat af, hvad vi så let gør. Gud har ikke kun udvalgt fattige, han
har også haft et særligt øje for de svage.
Spørgsmål
- Hvordan oplever i denne udfordring i jeres eget liv?
- Hvordan oplever i denne udfordring i jeres fællesskab?
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Fra vers 8 hæver Jakob perspektivet lidt op og gør det tydeligt, at fortegnet for hele vores liv må være at elske
vores næste som os selv. Vi lever efter en frihedens lov, som han kalder det, hvis overskrift er barmhjertighed.
Det bliver tydeligt, at der ligger en spændende dobbelthed i dette. Vi skal udleve barmhjertigheden, men vi har
også selv brug for den hver eneste dag. Det må derfor også bliver overskriften for vores liv og vores møde med
andre mennesker. Vi skal være barmhjertige, fordi vi selv har mødt barmhjertighed. Konklusionen til allersidst
er utrolig befriende. Det ikke et spørgsmål men et statement. Guds barmhjertighed triumferer over dom
Spørgsmål
- Hvad betyder det egentlig at være barmhjertig?
- Hvordan skal vi forstå udtrykket: Frihedens lov?
- Hvordan kan du handle barmhjertigt i din hverdag?
Tro og gerninger (Jakobs Brev 2, 14-26)
Start med at læse teksten sammen og tag evt. en runde, hvor I kort deler, hvad I lagde mærke til.
Jakob bliver virkelig provokerende nu. Hans indledende spørgsmål i vers 14 er næsten for meget af det gode:
Kan den tro frelse ham? Man kan næsten fornemme chokket hos modtagerne. Jakob ønsker at sætte fokus på
sammenhængen mellem troen og gerningerne og tager afsæt i barmhjertigheden, som han lige har understreget
vigtigheden af.
Når vi læser afsnittet, må vi huske resten af Bibelens forkyndelse og også Jakobs egen forkyndelse i resten af
brevet. Troen er det, han kender brødrene på i vers 1, men det spørgsmål, Jakob nu ønsker at besvare, er: Hvad
er så en sand tro? Jakob giver 4 illustrationer, der skal vise både gode og dårlige eksempler:
1.
2.
3.
4.

Søstre og brødre, der mangler noget v. 15-16
De problemfyldte dæmoner v. 19
Abraham, Guds ven v. 21
Rahab der bød spionerne velkommen v. 25

Alle ender i en konklusion i henholdsvis vers 17, 20, 24 og 26. De første to er negative, de to sidste er positive.
Vi har altså to dårlige eksempler og to gode eksempler. Det første og sidste handle om forholdet til andre
mennesker, mens de to midterste handler om forholdet til Gud.
Spørgsmål
- Hvad lægger du mærke til i de fire eksempler?
- Har konklusionerne noget til fælles?
Tro uden gerninger er død!
Det bliver tydeligt i stykket, at Jakob ikke mener, at vi kan tale om tro og gerninger som to ting, der er adskilt
fra hinanden. Det er derimod mere korrekt at tale om tro virksom i gerninger. Det giver ifølge Jakob slet ikke
mening at sige, at jeg tror på Jesus, hvis det ikke kommer til udtryk i mine gerninger.
Hvordan skal vi forstå det i sammenhæng med resten af Bibelen? Det er faktisk fint i tråd med både Jesus og
Paulus. (Matt 7,21 og Gal 5,6). Bibelen taler om, at troen bliver fuldkommen i gerningerne Det er ikke muligt
blot at sige, at man tror. Troen er ligesom barmhjertigheden, den skal leves ud (v. 15-16) Er det egentlig ikke
meget logisk? Både første og sidste eksempel understreger, at det handler om liv og død. Der er en organisk
sammenhæng mellem tro og gerninger.
Troen på Gud som én er ikke frelsende, hvis ikke det fører et liv med sig. Jakob går så langt som til at trække
paralleller til dæmonerne (v. 19). De har også en bekendelse, men det får ingen konsekvenser. Det er virkelig
udfordrende at læse denne kobling.
Jakob går så langt som til at sige, at det ikke er ved troen alene vi frelses (v. 24). Den kan vende sig i en enhver
god lutheraner, når vi læser det. Luther fremhævede netop: ”Troen alene”. Igen kræver det, at vi ser den
samme organiske sammenhæng mellem tro og gerning, som Jakob taler ud fra. Det er en del af troens væsen, at
den er virksom, derfor må en sand levende tro også komme til udtryk i gerninger.
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Spørgsmål
- Hvordan vil I beskrive forholdet mellem tro og gerninger til en person, der ikke er kristen?

4. Tjeneste
Der er nok at tage fat på, når Jakob lige er kommet med sådan en lang smøre om forholdet mellem tro og
gerninger. Vi kan næsten blive helt forpustet over at tænke på, alle de ting, vi nu skal gøre. Det er vigtigt, at vi
ser Jakobs pointe i v. 26. Her sammenligner han en tro uden gerninger med et legeme uden åndedræt. Det er et
ret stærkt billede. Det er også et billede, der må minde os om, hvordan vi skal se os selv i alt dette. Vores
åndedræt er givet af Gud, og på samme måde har Gud givet os Helligånden, som er ham, der skaber troen og
holder den i live i os.
Vi må derfor bede Gud om, at Helligånden må blive ved med at virke i os, og at vi må stille os til rådighed for de
gerninger, som Helligånden ønsker at skabe i vores liv. På den måde er vores tro levende.
Spørgsmål
- Hvordan kan I hjælpe hinanden til at være et fællesskab, der ikke gør forskel på folk?
- Hvordan kan I være et fællesskab, der viser barmhjertighed og ikke bare siger ”Gå bort med fred...” (v. 16)?
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