Smågruppeopplegg - Uke 37 + 38

Vi er relasjonsorienterte
Isak talte ut i fra verdien vår «Relasjonsorientert» og
teksten Johannes 15,9-17. Relasjoner er viktig i alt.
Isak snakket om viktigheten av vår relasjon til Jesus
og relasjonene til hverandre. Et sitat sier: «Det finnes
tusen grunner til at folk kommer til menigheten, men
det er en som gjør at de blir: venner».
Johannes 15,9-17
9 «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud,
blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg
sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12 Og dette er mitt
bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet enn den
som gir livet for vennene sine. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg
kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner,
for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg
har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt
dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!»

Spørsmål til samtale
1. Hvordan opplever du at denne verdien fungerer i menigheten vår?
2. Hvordan kan denne verdien bli tydeligere når menigheten samles?
3. Se på strategitrekanten øverst på siden. De forskjellige verdiene til menigheten er satt på de

forskjellige dimensjonene til menigheten. Hva tenker du om hvordan denne trekanten ser ut?

4. Hvordan kan vi nå ut til nye gjennom relasjonene våre? Gjør vi det? Hva gjør du for å nå nye?
5. Les teksten sammen. Jesus sier: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i

min kjærlighet.» Hva gjør du for «å bli i hans kjærlighet»? Hva gjør det med deg?

6. «Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!» Hva betyr det for deg i ditt liv? Hvordan kan du

gjøre det?

7. Jesus har kalt oss til å nå nye. Hvordan kan vi gjøre det gjennom relasjoner?

Månedens utfordring
Inviter noen med på gudstjeneste, cellegruppe eller på BT Verksted.
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