GRUPPEMØTE 1
1 Tess 1
1. BAKGRUNN FOR 1. Tess

Les Apgj 17,1-9

1.1 Hvordan startet Paulus og teamet tjensten i Tessalonika?
1.2 Hvordan reagerte ulike mennesker på budskapet?
1.3 Er det noe vi kan lære av denne "oppstarten"?

2. HILSEN OG TAKK

(v 1-3)

2.1 Hva betyr det å "ha sitt liv i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus?
Se også 1. Joh 5,11-13 og Joh 5,24
2.2 Hvordan beskrives livet i menigheten?

3. FRA AVGUDENE TIL DEN LEVENDE OG SANNE GUD

(v 4-10)

Her beskrives møtet mellom tessalonikerne og Paulus' team.
3.1 Hvordan beskrives teamets måte å møte mennesker på?
- hva skjedde gjennom det de sa og gjennom det de levde ut?
3.2 Hvordan reagerte tessalonikerne?
- hva betyr det å vende om?
3.3 Hva skjedde rundt og gjennom tessalonikerne?

4. ETTERTANKE
4.1 Hva sitter du igjen med etter dette studiet?
4.2 Hvilke tanker gir kapitlet deg om arbeidet vårt på NHH? Hva opplever du som sterke sider
ved fellesskapet? Hva opplever du som behov vi trenger å arbeide videre med?

GRUPPEMØTE 2
1 Tess 2
1. HAN HAR BETRODD OSS EVANGELIET

(v 1-7a)

1.1 Hva sier dette avsnittet om motiver og frimodighet i tjenesten for andre?
1.2 Hva gir deg frimodighet til å gjøre noe for andre?
Se Matt 28,18-20 og 2 Kor 4,1

2. IKKE BARE GUDS EVANGELIUM, MEN OGSÅ VÅRT EGET LIV

(v 7b-12)

Livet og tjenesten blant tessalonikerne beskrives som "åndelig foreldreomsorg"
2.1 Hvilke assosiasjoner får du når det gjelder "mors og fars kjærlighet" i møte med mennesker?
2.2 Hva kan det bety "å gi ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv"?
2.3 "Hver og en" (v 11) sier noe om individets betydning.
- Hvordan hadde Paulus selv opplevd dette i møte med Barnabas?
Se Apgj 9,26ff og 11,19-26

- Hvordan møtte Jesus enkeltmennesker?
Se Mark 5,25-34
2.4 Hvordan opplever du at det er naturlig for deg å tjene mennesker på en naturlig måte?

3. GUDS ORD VIRKER MED KRAFT

(v 13)

3.1 hvordan har du erfart at guds Ord har kraft i eget eller andres liv?
Se 1 Pet 1,23 Heb 4,12 Apgj 20,32

4. LIDELSE OG BELØNNING

(v 14-20)

4.1 Hvordan beskrives lidelser/prøvelser i forbindelse med evangelisering i 1 Tess 1-2?
4.2 Hvilke lidelser/prøvelser opplever du i forbindelse med å gi evangeliet videre til andre?
4.3 Tessalonikerne blir omtalt som "vår glede og vår hederskrans". Se også 3,6-7
- Hvilke tanker gir dette om belønningen i å gjøre noe for andre?
5. ETTERTANKE
5.1 Hva er den viktigste tanken du sitter igjen med etter dette kapitlet?

GRUPPEMØTE 3
1 Tess 3
1. LA OSS VÆRE REALISTSIKE - SATAN ER LØS!!
1.1 Hva er Satans målsettinger og framgangsmåter? Og hva er resultatet herjingene hans?
Matt 4,1-11
Joh 10,10
Apgj 5,1-11
Rom 8,23
2 Kor 12,6-7
1 Tess 2,18 3,3 3,5
Heb 3,12-14 12,15
Jakob 1,13-14
1 Pet 5,8
Åp 12,10
1.2 Hvilke løfter finner vi i de følgende avsnittene?
Luk 22,31-32
1 Kor 10,13
Ef 4,27
Kol 2,15
Åp 12,11
1.3 Hva kan vi få gjøre når Satan seirer over oss?
1 Joh 1,7-9
Jakob 5,16
1.4 Hvordan erfarer du helt konkret at Satan er mest ute etter deg? Hva hjelper deg mest til å seire
over han?
2. Derfor trengs det noen som kan "STYRKE DERE I TROEN OG OPPMUNTRE DERE"
2.1 Hvordan beskrives den tjenesten Timoteus hadde overfor tessalonikerne i 1 Tess 3?
2.2 Sammenlign 3,2 og 3,12-13. Hva sier dette om hvordan Gud arbeider? Se også 1 Pet 5,10
og heb 3,12-14
2.3 Hvordan beskrives gjensidigheten mellom Paulus' team og de andre? hva sier dette deg?
2.4 hvordan fungerer det i NAV-NHH når det gjelder å "styrke og oppmuntre hverandre"?
- I gruppa: Tør vi ta opp ting vi strever med? hvordan kan vi komme videre her?
- På tomanns-hånd:
- Hvem er "den ene" du har tillit til slik at du kan dele fra "ditt innerste"?
- Er det noe du burde dele for å komme videre?
- Om du ikke har en slik person, hva kan du gjøre med det?
- Er tiden inne for at du skal ta et initiativ og dele noe av det Gud har
gitt deg med en annen person på tomannshånd?
3. ETTERTANKE
Hva er den viktigste tanken du sitter igjen med etter dette kapitlet?

GRUPPEMØTE 4
1 Tess 4
1. GUDS VILJE - DERES HELLIGGJØRELSE

(v 1-8)

1.1 Hvilke tanker gir dette avsnittet når det gjelder synd på det seksuelle området?
- Hvordan utdyper følgende avsnitt dette?
1 Kor 6,12-20
Ord 7,6-23
- Hvordan møter vi våre egne og andres spørsmål n.d.g. sex før en offentlig markering av
ekteskapet?
2. KJÆRLIGHET OG ARBEID

(v 9-12)

2.1 Kjærligheten er konkret og praktisk. Hvordan utdypes det i 1 Joh brev 3,13-18
- Er det en helt konkret kjærlighetshandling du kan gjøre overfor en annen i fellesskapet?
2.2 V 11-12 omhandler å leve som det sømmer seg i forholdet til "dem som står utenfor". Mye tyder
på at tessalonikerne var var blitt så opptatt av Jesu gjenkomst at de var lite innstilt på å
arbeide. (Jfr. 2 tess 3,6-12). Hvilke tanker gir dette deg om verdien av arbeid?

3. TRØST DA HVERANDRE MED DISSE ORD

(v 13-18)

Jesu gjenkomst er sentralt i 1 Tess. Se 1,10 2,19 3,13 4,13-18 5,23
3.1 Vissheten om jesu gjenkomst gir trøst og håp. Hva kan det komme av at vi ofte har de motsatte
assosiasjonene?
3.2 Hva sies helt konkret om "rekkefølgen" i det som skal skje?

3.3 Det brukes ulike bilder for å beskrive Jesu gjenkomst. Les mer om dette i
1 kor 15 spesielt v 51-58
Åp 19
1 Joh 3,1-3
Rom 8,18-25
- Hvilke tanker gir disse avsnittene deg?
3.4 Hvordan kan vissheten om Jesu gjenkomst gi deg mer håp og styrke i hverdagen?

4. ETTERTANKE
Hva er den viktigste tanken du sitter igjen med etter dette kapitlet?

GRUPPEMØTE 5
1 Tess 5
1. JA, NÅR KOMMER JESUS IGJEN DA?

(v 1-10)

1.1 Hva sier dette avsnittet om tidspunktet for Jesu gjenkomst?
Les mer om dette i Matt 24-25
1.2 Vi benevnes med de fine ordene "Lysets barn og dagens barn" (v 5).
Se også Ef 5,8-20
- Hvilke tanker gir det deg?
1.3 Hva kan det bety å ha "tro og kjærlighet som brynje og håp om frelse som hjelm"?
1.4 Les mer om den kristnes rustning i Ef 6,10-20
- hva sier dette avsnittet om "djevelens listige angrep"?
- hvilken del av rustningen er sterkest i ditt liv? Hvordan kan du bruke den enda bedre?
- Hvilken del av rustningen er svakest? Hva kan du gjøre for å styrke den?
2. DERFOR MÅ VI OPPMUNTRE OG OPPBYGGE HVERANDRE

(v 11)

2.1 Hvilke holdninger skal vi ha til "de som arbeider blant dere"? ( v 12)
2.2 V 16-22 gir en rekke formaninger.
- Hvilken av disse taler mest til deg personlig? Hva kan det bety for deg?
2.3 V 14-15 oppsumerer hva som skal skje mellom søsken i troen? HVERANDRE!!!
- Se deg rundt i gruppa og i fellesskapet forøvrig. Hvordan kan du praktisere noe av dette
i denne pressede eksamens-tiden.

3. HAN SKAL GJØRE DET!!

( v 23-24)

3.1 Hva sier dette avsnittet om Guds omsorg for "hele" deg?
Se også Fil 1,6 og 1 Pet 5,10
4. ETTERTANKE
Hva er den viktigste tanken du sitter igjen med etter dette kapirtlet?
5. SAMMENDRAG
Bruk litt tid på å repetere det Gud har talt til deg om gjennom studiet av 1 Tess
5.1 Skriv ned de viktigste tankene.
5.2 Hvilke(n) av disse tror du Gud ønsker du skal "la han gjøre det" for deg (5,24)

NOTATER:

Kjære Nav-NHH'er

Velkommen til et spennende studium av 1 Tessalonikerbrev. Et av de sentrale versene
lyder slik:

"Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre,
som dere også gjør."
1 Tess 5,1

BIBELGRUPPENE gir ypperlige muligheter til nettopp dette. Her kan vi
- ha et sosialt og åndelig fellesskap og fotfeste i miljøet.
- oppmuntre og oppbygge hverandre
- formane og rettlede hverandre
- be for og med hverandre
- representere et vitnesbyrd utad i miljøet

NOEN TIPS TIL GRUPPEARBEIDET
1. FORBERED deg til gruppemøtet. Både du og de andre i gruppa berikes av det.
Krysshenvisngene nederst på
Bibelsidene gir deg bedre innsikt i stoffet.
2. SPØRSMÅLENE som følger til hvert kapittel er ment som en hjelp til å komme igang med
stoffet.
3. EN KOORDINATOR av gruppa er igen "allviter", men en som kan holde samtalen på
sporet. Oppgaven kan gå på omgang. Dette er en fin trening. Avtal derfor om dere vil ha det.
4. BØNN forbereder oss og hjelper oss til å forstå Bibelen.
"Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de
underfulle ting i din lov",
ber David i Salme 119,18
5. FORVENTNINGENE våre er avgjørende. Hva ønsker og forventer du deg fra arbeidet i
gruppa? Snakk om det på det første gruppemøtet.
6. TAUSHETSPLIKT er avgjørende for at vi skal dele personlige ting i gruppa. Hvilke tanker
har du om det?

FORSLAG TIL GRUPPEMØTETS ELEMENTER
1. Velkommen og bønn for gruppemøtet.
2. Er det spesielle ting som har skjedd siden sist møte. Gleder? Skuffelser? Bønnesvar?
3. En person kan dele noe personlig ut fra studiet
4. samtal ut fra studiet dere har forberedt
5. Be sammen.
- takk for tanker fra studiet
- be konkret for hverandre
- be for venner utenfor Nav-miljøet.
I 1Tess 5,24 finner vi et flott løfte:
"Han som kaller dere, er trofast;
han skal gjøre det.
Gud gir oss ikke bare tanker gjennom Ordet sitt. Han møter oss også personlig og gir oss
kraft til forandring.

Velkommen til et spennende og berikende studium.
Lykke til!!

Oslo i september '93

Ole-Magnus Olafsrud

