Gruppeopplegg til 06.05.07
Tema: - Laodikea - Helhjertethet
Isbryter
Har du noen gang spydd pga det du spiste? Ta en runde i
gruppa.
Inn
Les Joh.åp 3, 14-22.
I sendebrevene til de 7 menighetene uttrykker Jesus både sinne
og sorg over ting han ser som utfordringer i de enkelte
fellesskapene. I dette siste brevet til menigheten i Laodikea
uttrykker Jesus rett og slett vemmelse over et par ting. Det er to
ting han omtrent vil spy av. Det ene er selvgodheten,
selvtilstrekkeligheten menigheten utviser. Det at de har alt, og
er seg selv nok. Jesus mener dette er med og hindrer dem i å
motta det han tilbyr.
Hvordan er dette hos oss i vår menighet, i vår sammenheng?
Har vi etter hvert så mye at vi ikke ”trenger” det Jesus tilbyr
oss? Ikke reflekter over hvordan du opplever andre på dette
området. Snakk med gruppa om hvordan du opplever deg selv
overfor dette temaet.

Ut
Det andre Jesus vil spy av når det gjelder Laodikeamenigheten, er likegyldigheten. Byen lå midt mellom
Hieropolis, som var kjent for sine varme, terapevtiske kilder,
og Kolossè, som var kjent for sitt kalde, friske drikkevann. Fra
begge byene gikk det rørsystem, aquadukter, som endte opp i
Laodikea. Byen hadde alt utatt vann. Når vannet kom frem til
byen hadde det blitt lunkent.
Jesus ser en menighet som ikke bare hadde stor velstand, de var
også late. Han bruker byens vannproblem som bilde på
hvordan han ser menighetens trosliv fungerer. Han ønsker at
menigheten enten skal være en oase for folk som er ”tørste”,
eller gi varme og trøst for de som trenger helbred. Ikke stå midt
i mellom og gjøre ingenting.
Hvordan får din tro sitt uttrykk i din hverdag? Ikke i form av
hvilke aktiviteter og tjenester du har i menigheten… Men tenk
deg inn i dine relasjoner på jobb og fritid. Hvordan merker de
at du er kristen? Har du fått reaksjoner på at du er kristen?
Hvilke reaksjoner? Del gjerne noe av dette med gruppa.
Opp
Gå sammen i menn og kvinner. Del med de andre en utfordring
og en glede i livet ditt. Be for hver enkelt.
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