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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 03 mars
Tema: Kol 4
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap
Fellesskap
Del med hverandre ett eller to bønnesvar som du har opplevd som har
betydd mye for deg

OPP – mot Gud
Tilbedelse – Bønn - Bibel
Tilbedelse – gjør ett av følgende
•
•

•

Syng noen sanger sammen
Les en Salme høyt sammen. Ta gjerne en pause mellom hvert vers
til stillhet og refleksjon
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
Les sammen Kol 4,2-6 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
Ett av bildene som ble brukt i talen handlet om ”den mørke og den lyse
hær”, hvor den lyse hæren var samlet rundt Jesus men manglet våpen og
virket uforberedt ut. Hvor godt opplever du dette stemmer for vår kirke,
for Bymenigheten - Sandnes og for ditt liv?

Det ble i talen snakket om bønn. Del med hverandre gode
hjelpemidler/metoder som kan hjelpe til et regelmessig og godt bønneliv.
Påstand:

Bønn er en nødvendighet for en levende kristen, på samme måte som
luft er en nødvendighet for et levende menneske
Samtal over denne påstanden.

Bønn
Del bønneemner med hverandre og be for hverandre. Del dere gjerne
opp i mindre grupper. Bruk tid til å be for menigheten. Bruk gjerne
bønnearket som ble sendt ut som en fellesmail som utgangspunkt for
bønnestunden.

UT – mot verden
Helgen 6 – 8 juni har vi bestilt Lundheim Folkehøyskole på Moi for å ha
en weekend. Snakk om dette er noe deres gruppe skal arrangere
sammen.
På sist samtaleopplegg ble følgende utfordring gitt:
B 2012 – Bruk mye tid på å be for Sandnes by, for dine arbeidskollegaer og for
Bymenigheten - Sandnes sin plass i denne byen i tiden fremover. Gi hverandre påminnelser
om dette i tiden fremover slik at dere klarer å huske dette mest mulig!

Hvordan har det gått med denne utfordringen og hvordan kan den og
være en del av det du er bevisst på fremover?
Et ordtak sier: arbeid uten bønn er slaveri, bønn uten arbeid er sløseri,
arbeid og bønn er harmoni. Er det noe konkret dere kan gjøre som
gruppe for de som dere har bedt for de siste gangene?

Dette cellegruppeopplegget er et gratis tilbud
Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

