Smågruppeopplegg - Uke 5+6

Fjellstøtt - Annerledes holdning
Les Matteus 7,1-6 sammen
Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller
over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.
3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke
til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: La meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt
eget? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta flisen ut
av din brors øye.
6 Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin; de vil bare trampe dem ned,
vende seg mot dere og rive dere i stykker.

Døm ikke: Betyr å ikke være dømmesyk.
Jesus dømte selv. I denne teksten kaller han folk for hunder og svin. Andre steder kaller han
noen for hvitkalkede graver, Herodes blir kalt for reven, og de skriftlærde for ormeyngel…
• Hva er forskjellen på å dømme og å bedømme?
• Hva er forskjellen på å plassere ting i bås og det å være dømmesyk?
Og hva er dømmesyk egentlig?
• Er det noen du bør gi ny nåde, en ny sjanse?
Er det noen du har plassert i en dårlig kategori som godt kan få en ny start?

Flisen og bjelken: samme fokus som andre steder i bergprekenen; det er lett å se det som er
galt hos andre mennesker. Jesus ber oss om å rydde godt i egne liv først. Dernest skal vi ikke
kommentere feil hos andre, men ha samme sinnelag som Jesus. Det fører til en nød om å hjelpe
andre mennesker i sin smerte (altså at du ser smerten deres mer enn det som irriterer deg). OG
som i når du skal ta noe rusk bort fra øyet, prøver vi å hjelpe hverandre; veldig, veldig varsomt.
For gjør du det feil kan du skade mer enn du gjør nytte.
• Har du eksempler på når du har vært irritert på andre først, for så å oppdage at du selv
egentlig hadde en god del skyld i situasjonen?
• Hvorfor er det så enkelt å se feil hos andre, men ikke oss selv?
• Hvorfor blir vi mer nådefulle når vi rydder i eget liv først?
• Åndens frukt er kjærlighet, tålmodighet, vennlighet…
Be for hverandre om konkrete situasjoner hvor den enkelte kan trenge dette

For bruk i smågruppene i Ytre Randesund misjonskirke

Smågruppeopplegg - Uke 5+6
Denne bjelken som er i vårt øye. Hvordan bli kvitt den?
Jesus tok den bjelken med seg på korset. Han dro bjelken etter seg opp til plassen som heter
Golgata. På grunn av torturen han hadde vært gjennom klarte han ikke å bære bjelken helt opp,
så de tvang en annen til å bære den et stykke. Når de kom frem, spikret de Jesus til bjelken og
hang både ham og bjelken opp på en annen bjelke, og slik døde Jesus.
Men han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
ved hans sår har vi fått legedom.

Jes 53,5

Vi klarer ikke å bli det vi er kalt til å være på egen hånd. Vi trenger Jesus. Vi trenger å koble oss
på Gud regelmessig. Derfor er regelmessig bibellesning, bønn, møter og smågrupper viktig. Vit
at ditt hjerte forvandles når du kobler deg på Gud. Så gi ikke opp, men fortsett med å løfte
blikket. Det var en som tok din bjelke, og lot seg korsfeste, for at du skulle gå fri.

Takk Jesus for hva vi har i ham! For hva Han har gjort for oss! For hva han gjør for oss!
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