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 22. oktober 2006
Tema:
”Du har 4 meldinger”
Tyatira - Hellighet

SAMMEN – mot hverandre
Jesus utfordrer menigheten i Tyatira på sin hellighet. De har kjærlighet,
tro, tjeneste og utholdenhet. Men siden de toler umoral, mangler de
hellighet.
Hva forbinder du med hellighet?

Isbryter

Paulus er frustrert i Rom 7, 15 over sin egen delte vilje. Hellighet er på
mange måter det motsatte – nemlig å leve konsekvent, helt.

Har du noen gang møtt en hellig person? Eller noen du oppfatter som
hellig?

Nevn et område i livet hvor du har opplevd at du ønsker noe, men gjør
noe annet.

OPP – mot Gud

UT – mot andre

Les sammen Joh.åp 2, 18-29

Menigheten i Efesus døde ut. Mens menigheten i Tyatira omfattet
omtrent alle i hele byen rundt år 300.

I versene 18 og 19 av dette sendebrevet gir Jesus menigheten skryt for
at de har fått gjort mye bra. Han nevner i stikkordsform hva han ser de
er gode på: Kjærlighet, tro, tjeneste og utholdenhet.
På hvilket av disse områdene regner du deg som best? På hvilket av
disse områdene tror du ByMenigheten er best?

Jesus kalte menigheten i Tyatira til hellighet. Både fordi helhet i
kristnes liv og lære gjør at mennesker blir tiltrukket, men også for at de
rundt skulle oppfatte Ham selv på en tydeligere måte gjennom den
kristnes liv. Og siden menigheten vokste såpass i etterkant, må det være
noe i dette med hellighet…

I versene 20-23 får menigheten på pukkelen for at de tolererer umoral
blant sine egne. At en gruppe av menigheten holder seg til en dame
Jesus kaller Jesabel, som bl.a syns det er ok å drive hor.

Hvordan tror du folk som ikke er kristne oppfatter deg? Hvordan tror du
vi som kristne framstår som gruppe? Hvordan er en kristen som viser
Jesus på en tydelig måte?

Hva toler du av umoral? Er det ok å betale dagmamma svart? Er det ok
å betale maleren svart? Er det ok å snyte litt på skatten? Er det ok å
flørte med en annens kone? Hvor går din grense for hva du toler hos
deg selv og de rundt deg? Er det forskjell på hva du toler av deg selv og
f.eks ektemaken eller en god venn?

Be for hver enkelt i gruppa, del dere gjerne i menn og kvinner. Be for
den enkelte om Den Hellige Ånds ledelse og visdom i møte med ikke
kristne. Be om hjelp til å være mer slik Jesus var, slik at stadig nye kan
oppdage Ham gjennom livet som den enkelte i gruppa lever.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

