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 8. oktober 2006
Tema:
”Du har 5 meldinger”
Pergamon; Sannhet
Isbryter
Forsøk å definere hva sannhet er? Kan det sammenfattes i et
eller flere ord? Er det ulike sannheter for ulike grupper
mennesker?
OPP – mot Gud

SAMMEN – mot hverandre
Menigheten i Pergamon levde i et samfunn preget av umoral og
ugudelighet. Men midt i denne hverdagen hadde de sin gudstjeneste, sitt
kristne fellesskap.
Hvordan tror dere dette felleskapet i Pergamon var? Hva gjorde at de
holdt fast på sin tro i en by "der Satan bor"?
Hvordan kan cellegruppen og menigheten vår blir et slikt "tilfluktssted"
hvor vi kan komme å møte omsorg og støtte?
Pergamon fikk det mot seg, at de godtok for mye. Det holdt fast på
sannheten, men godtok vranglære i sin menighet.
Hvor mye skal vi tåle? Når går grensen for hva vi skal tåle og ikke?

Les sammen Joh.åp 2, 12-17.

UT – mot andre

Sannheten for menigheten i Pergamon er troen på Jesus. Den har de
holdt fast på selv i vanskelige situasjoner.

Sannhet kan ofte bli noe som støter mennesker og grupper. Det
ligger i ordet sannhet at en holder noe for sant og andre ting for
usant.
Samtidig med at vi skal respektere og tolerere andres mening og
tro, skal vi holde fast på det vi holder for sant. Ikke bare holde
fast, men også spre det videre med stor frimodighet.

Snakk sammen om hva den kristne sannhet er. Hva det betyr for deg
som kristen.
Bruk tid i bønn sammen.
Be om frelsesvisshet.
Be om hjelp til å se sannheten på ny og på ny.
Be om frimodighet til å stå for sannheten.

Hvordan kan sannheten vi har bli noe troverdig for dem som enda
ikke har sannheten?
Hvordan kan vi være troverdige vitner for sannheten?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

