vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 10. september 2006
Tema:
Hva ville Jesus ha sagt til sin menighet?
Efesos: Kjærlighet
Isbryter
Tenker du noen gang på at verden skal gå under? Er det en skremmende
tanke?
OPP – mot Gud
Les sammen først kap. 1 i Joh. Åpb.
Gå så til teksten for denne søndagen – Joh.Åpb. 2,1-7 – og prøv en
annerledes måte å snakke om denne teksten på:
- Sett dere hver for seg rundt i rommet.
- Ta et par min. i stillhet og be Den Hellige Ånd om hans nærvær
- Les gjennom teksten stille og tenk – 4-5 min.
- Be over teksten i et par-tre minutter
Sett dere sammen, og ta en runde der hver enkelt sier noe om:
Hva sa denne teksten til meg?
Hva ville Jesus ha rost ByMenigheten-Sandnes for?
Har vi mistet vår første kjærlighet til Jesus?
Hva er de viktigste grunnene til at kjærligheten til Jesus blekner eller
dør ut?

SAMMEN – mot hverandre
Det handler om at Jesus må få tenne på nytt sin kjærlighet i våre
hjerter. Litt ut fra hvor dere er i gruppen, så gjør en eller flere av
disse forslagene:
- Ta tid til å lovprise Jesus for hans kjærlighet til oss. Forslag til noen
sanger kan være:
Jeg elsker deg, Jesus
Alt for Jesu fot
Navnet Jesus
- Dette er også en gang da det kan være aktuelt å feire nattverd sammen
i gruppen for å minnes Jesu kjærlighet til oss. Og be om at han på nytt
må tenne sin kjærlighet i våre hjerter.
- Hvis dere er trygge nok, be for hverandre – gjerne ved å legge
hendene på hverandre – om at Jesus må fylle dere på nytt med sin
kjærlighet.

UT – mot andre
Hvordan kan dere som gruppe vise noe av Jesu kjærlighet i
praksis?
Er det noe dere kan gjøre for noen som har det vanskelig? For
noen som strever?
Eller noe dere kan gjøre for folk i byen? I nabolaget?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

