Samtaleopplegg
Isbryter
Diskuter spørsmålet dere får av en 16 år gammel gutt i familien: ”Hvorfor ønsker du
at folk skal bli kristne?”

Opp
Be Frans av Assisis bønn sammen. Enten i kor, eller i veksel annenhver linje:
Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!
Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv! Amen

Inn
Les sammen Apg. 24, 10-21. Les teksten og bruk noen minutter til å reflektere hver
for dere. Del så tanker og opplevelser dere fikk i møte med teksten.
Diskuter hva Paulus burde ha sagt i sin forsvarstale. Hva ville dere ha sagt dersom
dere hadde blitt anklaget for å misjonere?
Se side 63. Samtal om de ulike evangelist-stilene. Hvilke stiler kjenner du igjen hos
deg selv og de andre i gruppa?

Ut
Prøv din stil! Nå har dere blitt kjent med ulike stiler. Legg merke til hvordan Gud gir
deg anledning til å fortelle om Jesus på en måte som faller naturlig.
Start hver dag med å be Gud lede deg. Avslutt dagen med å legge merke til hvordan Gud har vært tilstede. Skriv det gjerne ned og del med gruppa neste gang.
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