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

UT – mot andre

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 13. januar 2008
Tema:

”That`s what friends are for”

Isbryter

Del en vond ting et menneske har gjort mot deg. Si kanskje også
litt om hva det gjorde med deg, og hvordan du har taklet det.
Les sammen Lukas 17, 3-4. Hva syns du er den vanskeligste
delen med det å tilgi en som har sviktet deg eller gjort noe mot
deg?

Hva er den beste tingen du noen gang har gjort for en venn?
INN – mot hverandre

Har du noen i ditt liv som kjenner deg slik du egentlig er, som du
kan være helt deg selv sammen med uten at du trenger tenke på
hva de tenker om deg?

Vi snakket sist gudstjeneste i Kulturhuset om hva det vil si å være
en god venn når livet innebærer utfordringer.

Les sammen Joh. 15, 12-13. Har du noen du er så glad i at du ville
gjort dette?

Ta en runde og tenk litt høyt – Er jeg en person som har mange
venner, men ingen kjenner deg inngående, eller er du en person
som har få venner som kjenner deg veldig godt?

OPP – mot Gud

Ta en ny runde og vurder følgende:
Om du vinner 1 million kroner, hvem ville du feiret sammen
med?
Om du ble diagnostisert med en alvorlig sykdom, og bare hadde
24 timer igjen å leve, hvem ville du fortalt det til?
- Ville du gått til samme person i begge tilfeller? Om ikke,
hvorfor?

Les Ordspråkene 17, 17 og 18, 24. Beskriver disse versene noen
av dine venner?
Del dere opp i kvinner og menn. Plukk en venn du ønsker å
fortelle de andre om som du syns har vært god for deg i ditt liv.
Be en kort takkebønn etter hver person som forteller. Takk for at
Gud har sendt deg dette mennesket i ditt liv, og be om hjelp til å
vise at du setter pris på vedkommende.

Om du skulle sagt 3 ting som kjennetegner en god venn, hva er
det?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

