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 5.november 2006
Tema:
Allehelgensdag
Isbryter
(En liten isbryter med sikte på gudstjenesten i Kulturhuset 12.
november): Tror du at du kunne bli enormt rik og fremdeles ha god
samvittighet? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvor mye er for mye?
OPP – mot Gud
Finn fram teksten fra Rom. 8, 18-25 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?
Gud har gjort alt i stand for oss – les Kol.1,5; 1. Pet. 1,4-5 og v. 13, Joh.
14, 1-4, - hva slags trøst gir det at Gud har planlagt vår framtid på en
sånn måte? Hva kan det bety i møte med døden?
Les 2. Kor.4,14-18. Guds rike er et usynlig rike. Den synlige verden har
så lett for å dominere vår hverdag, våre tanker, vår tid. Derfor er det slik
at å leve i Guds rike krever disiplin, initiativ, aktiv handling, slik i
grunnen alt som er av verdi gjør det.
Hva hindrer oss fra å være opptatt med den usynlige verden?

SAMMEN – mot hverandre
Sørg for å ha telys og et større lys midt på bordet tilgjengelig. Les 2.
Kor. 4, 18. Hver person tar et telys – tenner det og sier: ”Kjære Gud, jeg
tenner et lys for ……(navnet på personen til høyre), velsign ham/henne.
La han/henne få ha det usynlige for øye”.
Når en har gått en runde kan en enten fortsette med en fri bønnestund
eller avslutte felles med Fadervår og velsignelsen.

UT – mot andre
Å øve seg på å leve i Guds rike handler også om bevisstgjøring. Prøv
noen kvelder å gjennomgå dagen sammen med Gud:
1. Vær stille en liten stund og ro ned kropp og sjel.
2. Takk for at Jesus er tilstede. Inviter ham til å lære deg.
3. Gå tilbake i tankene dine til da du våknet opp. Se på den scenen
som om du såg den på video. Dette kan lede deg til å be om
tålmodighet, om større kjærlighet, om mot, om tilgivelse eller andre
gode verdier.
4. Fortsett gjennom dagen i det du går fra scene til scene. Noen scener
fyller deg kanskje med takknemlighet, noen med anger. Snakk
direkte med Gud om dette. Kanskje leder Gud deg til å be for noen
av de menneskene du har møtt gjennom dagen.
5. Avslutt med en takk til Gud for hans nåde og kjærlighet. Be han om
å fornye deg gjennom nattens søvn.
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