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Aktuell informasjon: 
- Menighetsweekend 27.-29-mai på Vegårtun. Bli med! Checkin.no er 

stedet for påmelding! Mulighet for å campe fra onsdag eller torsdag 
for de som ønsker det. Påmeldingsfrist 15.mai! 

- Månedens bønneemne er barne- og ungdomsarbeidet i menigheten 
 
 

Samtaleopplegg 12/2022. «Politisk ukorrekt del 3- Samliv». 
 
Bibelsteder fra talen søndag 8.mai 2022 (Odd Arild Berge) 
 
Diskutér utsagnet som taleserien bygger på: 
«Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig i 
noens livsstil må du frykte eller hate dem. Den andre er at å elske noen betyr 
at du er enig i alt de tror eller gjør. Begge deler er tull. Du trenger ikke å gå 
på akkord med overbevisninger for å være medfølende.»  - Rick Warren 
 

- Hvordan kan en være venner og utvise kjærlighet mot noen du er 
uenig med? Hva må til for at det skal være mulig? 

 
A: Les sammen 1.Korinterbrev 13:4-7+13 

- Hva legger dere merke til i teksten? 
- Hva tenker dere om kjærligheten som beskrives her? Hvilke 

erfaringer har dere med å motta eller vise denne typen kjærlighet? 
 
B: Les sammen 1.Korinterbrev 7:7-8 

- Hva legger dere merke til i teksten? 
- Hvilke tanker gjør du deg når Paulus sier at han det er godt å være 

ugift? 
- Samtal om utsagnet «Meninga med livet er ikke familie. Meninga 

med livet er å elske Gud og elske mennesker.» 
 
C: Les sammen 2.Mosebok 2:24 

- Hva tenker dere om dette verset? 
- Snakk sammen om de fire faktorene for et godt forhold (John Van 

Epp) og tanken om at en faktor ikke bør komme forut for den forrige: 
o 1. Kjennskap 
o 2. Tillit 
o 3. Forpliktelse 
o 4. Berøring (intimitet) 

- Har du noen homofile venner og bekjente? 
- Les utsagnet på neste side og samtal om dette 
 



 – 2 – 11.05.2022  

Be gjerne: 
- For det som har kommet frem i løpet av kvelden og samtalen. 
- For månedens bønneemne: Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten 
- For og med hverandre og velsign hverandre. 

 
 
 
Så hva sier Bibelen egentlig? 
Den sier at det er en synd. Det er fordømt, ondt og kan ekskludere en person 
fra Guds rike (1.Kor 6:9-10). Det er så ille at Gud ødela en hel by som var 
involvert i det (1.Mos 19), og Jesus sier at de som praktiserer det er disponert 
for å møte fordømmelse istedenfor frelse når han kommer tilbake (Matt 25). Og 
de som tror de kan fortsette å praktisere det og fremdeles tenke at de er 
genuine etterfølgere av Kristus lurer både seg selv og andre. 
Likevel har kulturen vår akseptert det som en dyd istedenfor en last. Til og med 
vår kristne kultur lar det ubemerket snike seg inn i kirkene våre. Tidvis 
applauderer vi det og plasserer folk i lederskap som er for svake til å tale imot 
det. Mange kirker, hvis de ikke aktivt fremhever det, forsøker de å forbli 
nøytrale. Men nøytralitet er ingenting mer enn tilslutning forkledd i fåreklær. 
 
Jeg snakker ikke om homoseksualitet. Jeg snakker om misbruk av rikdom, 
synden som er fordømt i mer enn 2000 avsnitt i Guds inspirerte ord. Når 
overspiste og overbetalte heterofile kristne fordømmer homofile mennesker 
mens de overser de fattige, samler seg rikdom og hengir seg til en luksuriøs 
livsstil, står de på den gale siden av Jesu debatter med fariseerne. 
 

- Preston Sprinkle 
 


