Gruppeopplegg til ”Tro på hjemmebane” – del 4: Storfamilien

1 ROLLE
•Tydelig for seg selv at er mentor

Isbryter

•Tydelig for lærling at er mentor

2 FUNDAMENT
•Bønn som en del av relasjonen

1. Tim 1, 2
2. Tim 1, 2

Hvor mange faddere hadde du da du ble døpt? Hvem var de i forhold
til deg og din familie? Var de slektninger? Var de venner av familien?
Holdt du kontakten med disse i oppveksten?

•Bibel som en del av relasjonen

2. Tim 1,3 og Kol, 1,1-3
2. Tim 3, 15-17
1. Tim 1, 12-16

Ut

3 MODELL
•Tydelig om hva som er ens svake sider
•Tydelig på å gjøre hva man sier (speil for den andre)

2. Tim 3, 10-14 og 1. kor 4, 16-17

I preika på søndag ble det lagt vekt på storfamilien og at denne
”institusjonen” ikke finnes lenger i vår kultur. Tradisjonelt sett har
storfamilien vært en viktig ramme for formidling av kristen tro fra
generasjon til generasjon. Det som skjer med trosformidlingen når
storfamilien ikke lenger finnes, er at vi selv må ha en ny type
bevissthet om rollene i denne formidlingen.
Ta en runde hver for dere og svar så godt du kan på følgende:
(Om du svarte på dette på søndag, gjengi navnene her på ny og se om du kommer på flere)

4 UTFORDRING
•Oppmuntring til å finne ut hva man passer til
•Oppmuntring til å gjøre en tjeneste

2. Tim 1, 6-7
1. Tim 4, 12-14

Når denne relasjonen mellom en mentor og en lærling handler om tro
og formidling av tro, kalles prosessen for disippelgjøring. Jesus sin
siste befaling til oss var nettopp denne; ”Gå derfor ut og gjør…
disipler” (Matt 28, 19).
Ta en runde i gruppa hvor hver enkelt får lov å sette fingeren på sin
sterkeste side og sin svakeste side ut fra listen ovenfor.

1 hvem er du en mentor for når det gjelder tro på Gud?
Opp
2 hvem er din(e) mentor(er) når det gjelder tro på Gud?
Inn
På samme måte som vi bør bevisstgjøre oss hvem vi har et mentorlærling forhold til, bør vi også ha en tanke om hva som ligger i en slik
relasjon. Paulus har gjennom sitt forhold til Timoteus vist oss 4 viktige
holdepunkt for en mentor-lærling relasjon. Gå gjennom disse, og les
bibelversene for hverandre:

Nevn 1 eller 2 personer for gruppa som har betydd noe for din tro.
Nevn også 1 eller 2 som du tror at du har fått bety noe for.
Be sammen. Takk Jesus for at han har sendt disse personene i din vei.
Be også om hjelp til bevisstgjøring og tydeliggjøring av de relasjonene
du står i som har med disippelgjøring å gjøre.

