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 20. august 2006
Tema:
Visjonen: At nye mennesker skal komme til tro . .
Isbryter
Ta en runde i gruppen og del en kjekk eller annerledes opplevelse fra i
sommer.
Eller:
Ta en runde der du sier hva menighetens visjon betyr for deg.
OPP – mot Gud

SAMMEN – mot hverandre
En ny høst begynner – og det er mange utfordringer, bekymringer eller
forventninger som møter oss. Ta en runde og del litt hvordan du har det
og hva som er utfordringer.
Be enkelt for hverandre og for det som nå er nevnt. Her er et forslag:
Sørg for å ha telys og et større lys midt på bordet tilgjengelig. Hver
person tar et telys – tenner det og sier: ”Kjære Gud, jeg tenner et lys
for ……(navnet på personen til høyre), velsign ham/henne.”
Snakk gjerne litt sammen i gruppen om hvordan dere ønsker å ha det i
høst. Gjør gjerne en enkel avtale hva som er viktig for dere i gruppen.

Les teksten fra Rom. 1,1-17 sammen

UT – mot andre

Paulus sier han står i gjeld. Han har fått evangeliet, for å gi det videre til
andre. Føler du at du står i gjeld til de som ikke har tatt imot?
I så fall – får det noen konsekvenser for deg?

Del med hverandre en person dere vil be for i høst skal bli
kristen/bekjenne seg som en kristen. Lederen tar ansvar for å
skrive dette ned. Bruk litt tid utover høsten til å be/snakke om
dette.

Paulus skammer seg ikke over evangeliet. Skammer du deg? Hva er det
som gjør oss flau eller skamfulle ved evangeliet? Ved å snakke om
Jesus?

Er det noen nye dere kunne invitert til cellegruppen?

Vet du om noe som kunne skapt mer Jesus-begeistring? I ditt eget liv? I
gruppen? I menigheten?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

