Smågruppeoplæg
Titel
Tal ordentligt!
Intro
Dette oplæg er det andet af tre, 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, hvordan de ord, vi siger, bestemt ikke er ligegyldige. Der er noget dybere på spil, når
Jesus et sted siger: ”Det hjertet er fuldt af, løber munden over med”. (Matt 12)

1. Tjek ind
Tag en runde, hvor I fortæller om en oplevelse, hvor en anden person sagde noget, der enten gjorde dig rigtig
glad, eller noget som sårede dig.

2. Tilbedelse
Som det bliver tydeligt i verset i introen, er der en klar sammenhæng mellem vores hjerte og vores mund.
Begynd aftenen med at bede Gud om, at han ved Helligånden må forandre jeres hjerte, så det også kommer til
udtryk i de ord, I siger.
Slut evt. af med at synge nogle sange sammen. Det kunne være: Herre giv mig dine øjne (FS 70) Sæt vagt
omkring min tanke (FS 158) eller Må min munds ord o Gud

3. Tilegnelse
Vi skal se, hvordan Jakob udfordrer os til at have en levende tro, der kommer til udtryk i den måde, vi taler og
tænker på. Det er et tilbagevendende tema i Jakobs Brev, men vi skal særligt fokuserer på den første halvdel af
kapitel 3.
Tungens magt (Jakobs Brev 3,1–5a)
Start med at læse teksten sammen og tag evt. en runde, hvor I kort deler, hvad I lægger mærke til.
Jakob har allerede i 1,26 omtalt tungens magt, og det vender han nu tilbage til med en uddybning. Ordet har en
utrolig stor betydning hos Jakob jf. 1,18 og derfor er det ikke så overraskende, at han har fokus på tungen. Det
er måske alligevel tankevækkende, at tungen gives så afgørende en betydning som i vers 2, så hvad er grunden
til det?
Vi ser i vers 2, at Jakob er helt klar over vores situation. Vi er ikke fuldkomne. Det interessante er, at han
kommer med en positiv formaning. Hvis vi kontrollerer tungen, så har vi en særlig nøgle til at leve et liv efter
Guds vilje. Han kommer med sammenligningen med et bidsel og et ror. Begge redskaber er små, men de kan
styre de store kræfter, som er på spil.
Tungen er på samme måde en afgørende faktor i et kontrolleret liv. Det virker til, at Jakob vil påstå, at tungen
er hovedkontakten. Jeg tror i så fald, vi må have en bredere forståelse af tungen, som den der både står bag
alle vores ord, og de tanker og planer vi formulerer i vores hoved.
Spørgsmål
- Hvorfor tror I, Jakob lægger så stor vægt på tungens betydning?
- Hvilken magt har tungen? (se v. 5)
Tungens karakter (Jakobs Brev 3,5b–10)
Start med at læse teksten sammen og tag evt. en runde, hvor I kort deler, hvad I lægger mærke til.
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Jakob fortsætter med et tredje billede på tungen, der er mere aktivt og med større og mere utæmmet og
ødelæggende kraft, nemlig ilden. I vers 6 kommer han ind på 4 aspekter ved tungen.
1.
2.
3.
4.

Dens karakter, som en del af den uretfærdige verden.
Dens påvirkning som den der smitter hele legemet.
Tungen er vedvarende. Det er hele tilværelsens hjul, der sættes i brand.
Dens oprindelse er hos Satan selv. Den er ikke kun imod Gud men for Satan.

Jakob konkluderer, at tungen ganske enkelt er umulig at tæmme for mennesket. Vi kan herske over alle dyrene
efter skabelsen, men ikke tungen. Det kan virke noget nedslående at læse det, men der er et skjult håb, som vi
ser pinsedag, hvor Helligånden kommer til syne som tunger af ild. Når vi tror på Jesus, har vi fået en ny tunge,
der er sat i brand et andet sted. Det er en af Helligåndens gerninger i os.
Til sidst kommer Jakob ind på, hvordan vores tunge kan afsløre et usammenhængende liv. Det er tilfældet, hvis
vi både velsigner og forbander med samme tunge. Jakob taler klart og formanende: Sådan bør det ikke være.
(Vers 10) Argumentet står så stærkt og klart. Hvis vi virkelig holder de store ord om Gud for sande, så kan vi ikke
forbande de mange ting omkring os. Der er ikke rigtig noget modsvar til Jakobs konstatering. Han slår hovedet
på sømmet, og jeg oplever at stå afsløret og udfordret tilbage.
Spørgsmål
- Hvorfor taler Jakob så ”negativt” om tungen i begyndelsen?
- Kan I genkende denne virkelighed, at tungen er som en ild, der ikke kan tæmmes?
- Giv eksempler på, at vi både velsigner og forbander med den samme mund?
Afsluttende udfordring (Jakobs Brev 3, 11-12)
Start med at læse versene sammen og tag evt. en runde, hvor I kort deler, hvad I lægger mærke til.
Jakob bliver enorm konkret og direkte til sidst. Billedet er klart og tydeligt. Hvis vi har en salt og en fersk kilde,
vil den salte kilde altid ”forurene” det rene vand. På samme måde er der en sammenhæng mellem et træ og
dets frugter (se evt. Joh 15, 1-8) På denne måde understreger Jakob den sammenhæng mellem hjertet og
tungen, som Jesus også omtaler. Er vores hjerte blevet forandret, vil det kunne høres på vores ord.
Spørgsmål
- Hvad tænker i om udsagnet: ”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med”?

4. Tjeneste
Det er et udfordrende, men også meget konkret emne, som Jakob har skrevet om. Selvom sproget på mange
måder har ændret sig, siden han skrev brevet, er der mange af tingene, som taler direkte ind i den tid, vi er en
del af.
Overskriften på oplægget er taget direkte fra Call Me’s kampagne med samme navn, hvor de netop sætter fokus
på, hvad sproget gør ved os. De ønsker med kampagnen at udfordre os til at overveje, hvad vi siger, og hvad det
gør ved andre mennesker. Samme udfordring er til stede i stykket fra Jakobs Brev.
Prøv derfor at runde samlingen af med at blive konkrete og tale om, hvordan denne udfordring konkret skal
komme til udtryk i jeres liv og jeres fællesskaber.
Spørgsmål
- Hvilken betydning skal Jakobs udfordring have for dit sprog?
- Er der konkrete ord eller vendinger, som vi må forsøge at stoppe med at sige?
- Hvordan kan vi helt konkret tøjle vores tunge?
- Hvordan kan vi øve os i at tale kærlighed i stedet for?
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