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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 06 januar
Tema: Visjonen – oppdag menigheten på Nytt
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap
Isbryter
Undersøkelser viser at ganske mange av oss var misfornøyde med en eller
flere gaver vi fikk til jul. Hvor flink er du til å skjule at du er misfornøyd
med en gave. Er du vanskelig å lese eller er du en lettlest person?

Fellesskap
Har du noen opplevelser siden sist dere var samlet som du ønsker å dele
med resten av gruppen? Er det ting i denne opplevelsen som du ser Guds
nærvær i?

OPP – mot Gud

Les sammen Kol 1, 1- 14 etter metoden(stillhet – les – mediter – be)
presentert på gudstjenesten. Skjema ligger ute på resursene på
wikisiden. Del tanker som dere fikk i møte med den teksten
I talen ble det snakket om viktigheten av å ha et sant bilde av
menigheten sett fra Guds side. En har oftere lettere å se menigheten fra
vår side enn Guds. Hva trur dere Gud gleder seg mest over i
Bymenigheten – Sandnes.
Det ble og snakket ut fra v 4 om to viktige fellesskap som prioriteres for
at troen vokser. De to fellesskapene var fellesskapet med andre kristne
(bla cellegruppen) og med Jesus. Ta en runde i gruppen og del med
hverandre hva det betyr for den enkelte å være en del av dette
gruppefellesskapet.

Tilbedelse – Bønn - Bibel

Bønn

Tilbedelse

Del bønneemner med hverandre og be for hverandre. Del dere gjerne
opp i mindre grupper

•

Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. I dag foreslås følgende. Ha
mange lapper klar. På hver lapp skriver dere opp en takkebønn
hver. Ta så en bønnerunde hvor dere ber den takker høyt for det
som dere har skrevet opp. Ta en liten pause mellom hver lapp, og
kun en lapp om gangen pr person pr runde.

Bibel
Snakk først sammen om utfordringen som fulgte de siste
gruppeoppleggene i 2007 – malen ligger vedlagt:

(Sitat fra forrige opplegg)

Malen som er lagt ved gir et forslag på 11 min bibel og bønn daglig. Ingen har det så travelt
at de ikke har 11 min i løpet av en dag, men som regel prioriterer vi noe foran de 11
minuttene. Samtal om hvordan dere som gruppe kan utfordre hverandre på 11 min bibel og
bønn den nærmeste måneden. Gi hverandre konkrete tips, ideer og utfordringer på å få dette
til

UT – mot verden
Bestem dere for å snakke positivt om menigheten til 3 personer frem til
neste samling. Den ene personen skal være en som allerede er en del av
menigheten, de to andre kan være mennesker som ikke er en del av
menigheten til vanlig.
Hva kan dere som gruppe gjøre for at fellesskapet i menigheten er et
fellesskap hvor troen til den enkelte vokser? Finn en eller to konkrete
ting dere kan gjøre og gjør det til neste gang!

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

