vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

-

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 24. september 2006
Tema:
”Du har 6 meldinger”
Smyrna; Lidelse
Isbryter
Har du noen gang fantasert om hvordan livet ditt blir i himmelen? Hva
har du i så fall sett for deg?

SAMMEN – mot hverandre
Adressaten for Joh.åp 2, 8-11 er en forfulgt, lidende og fattig liten
gruppe Jesus-tilhengere. De bodde i byen Smyrna, som var en av den
tids flotteste byer å bo i. Samtidig var keisertilbedelsen utbredt der, og
alle som ikke tilba keiseren ble sett på som en trussel mot Romerriket.
De kristne ble av denne grunn presset til å leve simple og fattigslige liv,
med en overhengende fare for å bli arrestert, torturert og drept.
Vi i ByMenigheten lever i rikdom, og blir heller sett på med
likegyldighet enn som en trussel av noen. Del med gruppa hva du tror
hadde skjedd med menigheten om

OPP – mot Gud

-

Les sammen Joh.åp 2, 8-11.

-

Lidelse er på mange måter et universelt språk som alle forstår.

-

Samme hvor lenge vi får leve i denne verden får vi på en eller annen
måte oppleve lidelse i en eller annen grad.
Del med gruppa en smertelig opplevelse hvor du tenkte at ”Ingen forstår
hva jeg går gjennom…”
Jesus sier til Smyrna-menigheten at han vet og forstår hva de
gjennomgår.
Hva var din opplevelse av Jesus i den smertelige opplevelsen du nettopp
nevnte?

alle våre materielle privilegier ble tatt fra oss.
vi som medlemmer av menigheten ble oppfattet som en trussel
mot landets sikkerhet.
gudstjenestene våre som regel ble avbrutt av mennesker som
ropte ut trusler mot oss.
cellegruppesamlingene måtte foregå i hemmelighet.

UT – mot andre
Gjennom de siste hundre årene har flere måtte lide og dø for sin
tro på Jesus enn de 1900 foregående årene til sammen.
Ta tid til å be for den delen av kirken som i dag blir forfulgt
verden over.
Be for de som er i fengsel for sin tro akkurat nå.
Be for de som blir torturert hjemme eller i fengsel.
Be for de som må skjule samlingene sine.
Be for de som lever i redsel for å bli drept for sin tro.
Be for de som holder på å miste sin tro pga det de må lide.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

