Gruppeopplegg til 13.04.08
Tema: - Abraham del 2: ”Hva er synd?”

Inn – 40 min
Hva kjenner du på, hva tenker du på når du hører ordet ”synd”?

Opp – 15 min
Start samlingen med å gå hver for dere, spredt i flere rom om
mulig. Det er viktig at hver enkelt sitter godt, og ikke blir
forstyrret.
Be den bønnen som ble nevnt i prekenen på søndag, EX-amen,
som er en oppsummering av dagen din. Bruk gjerne følgende
trinn:
1 – Be Gud om lys over din dag
2 – La dagen du har hatt vokse frem i tanken
3 – Takk Gud for dagen
4 – Be om hjelp til å se hvor han var i dag
5 – Spør Den Hellige Ånd om det er noe han vil du skal vite
6 – Be om tilgivelse for det som gikk galt
Bruk tiden du har fått – lederen av gruppen sier fra når alle skal
samles igjen.

Isbryter – 15 min
Har du eller har du noen gang hatt en helt? Hva skal til for å bli
din helt??

Les Joh 8, 1-11
For mange av oss har ordet ”synd” ingen god klang. Vi liker
lite å bli fordømt, både av oss selv, ikke minst av de rundt og
også kanskje av Gud. Derfor er det ofte lettere å ”leke” med
synden enn å ta den på alvor. Når vi ”leker” med synd, gjør vi
ofte 1 av 4 ting:
1 – Se og hør-spillet – vi sammenligner oss med hverandre, ikke minst folk
som er kjendiser, og ser at vi ikke er så verst i forhold.
2 – Re-kreère Gud – vi lager Gud i vårt eget bilde, og sier at “Min Gud er
ikke sånn…han godtar meg og det jeg gjør…”
3 – Eleminerer Gud – vi kutter Gud ut av vårt syn på livet – også kalt
ateisme.
4 – Skylder på – spillet. Vi finner noe eller noen å skylde på.

Hvilket av disse spillene spiller du best?
Ut – 20 min
Som talen på søndag nevnte, lever vi i et samfunn som ikke gir
oss noe entydig bilde av hva synd er, og de fleste av oss lever i
en slags ”syndsforvirring”, dvs at vet hverken hva synd er, og
neppe hva man skal gjøre med den.
Om du har en ikke kristen venn som spør deg som er kristen
hva synd er og hva du gjør med den, hvordan ville du forklart
det?
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