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 Smågruppeopplegg - Uke 48+49

Nåde, punktum?

Søndagens tale kan plasseres inn i verdien vår «Rotfestet». Den lyder slik: 

Vi vil være en kirke som er forankret i Bibelen og i fellesskapet med Jesus.

Kjell Birkeland talte ut fra teksten i Lukas 4, 14-21. Teksten kalles ofte «Jesu programtale».
 
Vår kultur er i stor grad preget av identitet basert på prestasjon. Vår verdi knyttes mer og 
mer opp til hva vi presterer og hvordan andre mennesker oppfatter oss.  Allerede fra 
barnehagen settes det læringsmål for oss. Hva gjør dette med vår relasjon til Gud? Hvordan 
vil jeg at Gud skal se på meg? Blir det en type nåde pluss...? Et par sitat fra talen lyder slik:

Essensen i nåden er at Gud beveger seg til oss, ikke på grunn av, men på tross av hva vi er. 
Hele tyngdepunktet ligger i Guds hjerte, ikke i våre liv. Årsaken til frelse, årsaken til nåde 
finnes ikke i dets mottakere (oss). 
 
og 

Hva er nåde? Det er Philip Yancey som har gitt oss den gode definisjonen på hva nåde er: 
«Du kan ikke gjøre noe for å få Gud til å elske deg mer. Du kan ikke gjøre noe som vil få 
Gud til å elske deg mindre».

Les sammen Lukas 4,14-19

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele 
området.  15  Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. 
Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i 
synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17  rakte de ham profeten 
Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: 
    Herrens Ånd er over meg,

for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri

19 og rope ut et nådens år fra Herren.

Spørsmål som utgangspunkt for samtale 

1.  Samtal om påstanden: Vår kultur er preget av at vår identitet og verdi i stor grad er basert 
på vår prestasjon. 


2. Mange erfarer at det er «nåde+» som gjelder. Hvorfor tror dere det er slik?


3. Snakk sammen om «Nåde pluss» eller «Nåde punktum». Hvordan merker dere «Nåde pluss» 
i livet? Hvordan merker dere «Nåde punktum» i livet?
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