Gruppeopplegg til 24/7/365 – del 4: ”Kosmetsk Kristendom”

Inn – mot hverandre

Isbryter

I prekenen ble det nevnt 4 områder som bibelen understreker ikke
kan være en overfladisk (kosmetisk) del av et kristenliv:

Blir du rørt av noe? Hva beveger deg? Har du tenkt på hvorfor? Del
en episode med gruppa fra den siste måneden der du ble rørt og
kjente en at du ble våt i øynene…

Opp – tilbedelse
Er det noe med Gud som noen gang har rørt deg? Er det noe du kan
huske som har gitt deg en dyp takknemlighet, en stor tilfredshet eller
stor lettelse over å kjenne Jesus? Del en slik episode med gruppa om
du har en.
Sett dere deretter hver for dere. Tenk gjennom følgende:

1 – HISTORIEN – å kjenne Guds frelseshistorie, og være bevisst på
hva som er min historie med Gud (jfr. Joh 3, 16)
2 – TILBEDELSEN – å tilbe Gud er en viljessak, ikke en
følelsessak (jfr. Rom 1)
3 – ANGEREN – å bryte syndige mønster handler om å få hjelp av
Den Hellige Ånd med å angre (jfr. Joh. 8)
4 – DET Å GI – å gi Gud tilbake av det han har gitt, handler om å gi
Gud av sitt beste, og ikke sitt verste. Gud har følelser (Mal 1)

Gud min Far har skapt meg.

Jimmy Carter ble engang spurt: ”Om du noen gang ble fremstilt i

Gud, Den Hellige Ånd holder liv i meg.

retten beskyldt for å være en kristen, ville det vært nok bevis til å
dømme deg?” Hvilket av de fire områdene ovenfor vil kunne bevise

Gud, Jesus Kristus har gitt meg evig liv.
Om det ikke er fysisk anstrengende for deg, legg deg deretter på
kne, bruk gjerne en pute og fold hendene. Be så bønnen som Moder
Theresa tilba Gud med:

”Selv om jeg ikke føler ditt nærvær Gud, vil jeg strebe etter å elske
deg høyere enn du noen sinne er blitt elsket…”
Vær deretter stille i bønn i ca 2 minutter. Avslutt handlingen med å si
a m e n.

at du er kristen? Hvilke punkt vil ikke? Vær så åpen du selv vil
overfor gruppen, og si hva du ser i ditt eget kristenliv.

Ut – mot min neste
Det sies at vi som er kristne er de ikke-kristnes ”bibel”. Dvs at de
følger med på om det er samsvar mellom liv og lære hos oss på en
spesiell måte. Hvem i din bekjentskapskrets eller familie vil kunne
oppfatte deg, eller se på deg på denne måten? Er det noen som ser på
akkurat deg som sin ”bibel”? Vil tanken på det endre din livsførsel?

