Nådens udfordring er

1. At forstå at nåde er en frelsende relation- at Gud giver sig selv til os
i Jesus Kristus.
2. At omfavne nådens alternative matematik.
3. At tro at den Gud som giver nåde, er en retfærdig og kærlig far.
4. At, i tro kunne modtage nåden, leve i den og give den videre også
til dem udenfor vores naturlige relationer.
5. Nåde giver os ro og styrke til ikke at tænke mindre om os selv men
mindre på os selv.
6. At nåde er at udvise godhed, glæde, omsorg og opmuntring til
andre mennesker.
7. At kunne erkende skyld og bede om tilgivelse.
8. At tilgive andre fordi vi selv er tilgivet.

Lukas 19: 1-10.

Og der var en lille mand.
Op i træet kravlede han.
Dybt i hjertet ønskede ham.
‘Lad mig se dig Jesus

Historiens plot
1 Jesus kommer ind i Jeriko (v1).
2 Zakæus en rig mand (v2).
3 Mængden står i vejen (v3).
4 Zakæus kravler op i træet (v4).
5 Jesus ’Det er NØDVENDIGT at jeg besøger
dig IDAG’ (v5).
4 Zakæus kravler ned fra træet (v6).
3 Mængden er vrede (v7).
2 Zakæus giver sin rigdom bort (v8).
1 Jesu konklusion. I dag er frelsen kommet.. (v9-10)

Jesus har øje for verdens
Zakæusser.
Zakæus findes omkring os
Je suis Zakæus

12-trinsprogram er udviklet af Anonyme Alkoholikere (AA):
1. Vi indrømmede, vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare eget liv.
2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.
4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt hvordan det forholdt
sig med vore fejl.
6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
7. Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt
igen.
9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
10. Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

