
Samtaleopplegg «Søndag for de forfulgte» – Kol 1,24-29  

ISBRYTER 
Del en god opplevelse fra en mørk høstkveld! 

OPP  Kol 1,24-29 er bibelteksten   

Begynn gjerne med å synge en lovsang eller lytt til en sang som 
setter Jesus i sentrum. 
Be en stille bønn – et minutt i stillhet – om Åndens ledelse . 
Les bibelteksten sammen to ganger – gjerne høyt og så stille. 
Bruk deretter fem minutter i stillhet. 
Del med hverandre en tanke/oppdagelse hver fra teksten, en tanke 
fra disse versa som sa deg noe om Jesus. 
Del på den måten at alle får komme med sin tanke, uten at dette 
blir kommentert av noen av de andre i gruppa. En runde der alle 
får mulighet til å si noe. Om noen ønsker det, er det selvsagt 
mulig å si at du ikke har noe spesielt å dele denne gangen. 
Etter runden der alle har fått dele – var det noe som ble nytt for 
dere? 

INN 
En bærende setning i teksten, ja i hele Paulus sitt liv og 
forkynnelse er: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! (v. 27)  
Samtale: Hva betyr det kristne håpet for dere personlig? 

Samtale: Kan det tenkes at de kristne i Syria og Irak 
opplever håpet på en annen måte enn vi gjør i vårt 
rike og trygge land? 
Del med hverandre, hvordan merker dere Jesus sitt nærvær i 
hverdagen? 
Paulus er opptatt av at menigheten han skriver til skal modnes i 
troen. Les gjerne vers 28 en gang til og samtal om hvordan dere 
som gruppe kan hjelpe hverandre til å modnes som kristne. 
Avslutt gjerne samtalen med å be enkelt for hverandre, høyt eller 
stille, om at dere må få være mennesker som modnes i tro, håp og 
kjærlighet. 

UT 
Paulus sitter i fengsel mens han skriver dette. 
Samtale: Hvordan kan det være mulig for Paulus å bruke ordet 
glede (vers 24) når han beskriver sine lidelser? 
Samtale: Hva kan dere som gruppe og enkeltpersoner gjøre for 
forfulgte kristne? 
Har dere f.eks. mulighet for å være med i en bønnetjeneste? Eller i 
den appelltjenesten som Stefanusalliansen har?  
Prøv å gjøre det så konkret som mulig. 
Bruk litt tid til å be for forfulgte kristne i Syria og Irak. Dere finner 
en utfordrende film om dette her: 
https://www.youtube.com/watch?v=WTc73AJkUsI 

https://www.youtube.com/watch?v=WTc73AJkUsI

