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

Les sammen Joh.åp 3, 2-3.

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 19. november 2006
Tema:
”Du har 3 meldinger”
Sardes - Realisme
Isbryter

Jesus lister her opp 5 påbud menigheten i Sardes MÅ følge for å få
tilbake gløden. I prekenen på søndag ble innholdet i disse listet opp slik:
1. VÅKN OPP – dere lever i fortiden
2. STYRK DET SOM ER IGJEN – styrk dine kjerneverdier men
vær fleksibel på metodene som brukes
3. HUSK – Husk at noe er Gud alene om å gjøre
4. HOLD FAST – Hold fast ved det oppdraget du er kalt til
5. VEND OM – For til de som er gitt mye kreves det mye tilbake.

Hva forbinder du med det ”å ha en fin fasade”? Ta en runde i gruppa.

Ta en runde på hvert punkt. Hvor opplever du at vår menighet er i
forhold til disse tingene på en skala fra 1-10. Summèr gjerne opp.

OPP – mot Gud

UT – mot andre

Les sammen Joh.åp 3, 1.

Punkt 4 i listen over påbud til menigheten i Sardes setter fingeren på
oppdraget en menighet har – å forkynne evangeliet til stadig nye.
ByMenigheten har det samme oppdrag som andre menigheter, og vi har
til og med formulert denne med egne ord. Hvor mange i gruppa kan
ByMenighetens visjon utenatt?

Menigheten i Sardes får vite av Jesus at ”I navnet er du levende, men du
er død.” Med det mener Jesus å si at menigheten har en fasade som sier
noe om en levende menighet, mens de bak fasaden er nær ved å dø.
Muligens har vi alle kristne menigheter en fasade som sier noe, og en
innside som forteller en litt mer komplisert historie. Hva er din erfaring
med dette? Har du opplevd fellesskap hvor det er stort sprik mellom
fasade og virkelighet, eller omvendt; kristne fellesskap som ikke prøver
å se bedre ut enn de er? Del gjerne noen erfaringer med gruppa.
Sett opp en liste over menigheter dere ønsker å be for, spesielt med
bakgrunn i det dere nettopp har snakket om. Sett av 5-7 minutter på å be
Gud om fornyelse og velsignelse i disse menighetene.

Har du hatt med deg ikke-kirkelige venner på gudstjeneste eller gruppa
noen gang? I så fall – hvordan var det? Del det med gruppa.
Om du ikke har hatt med deg ikke-kirkelige venner på gudstjeneste eller
i gruppa noen gang, har du noen du kunne tenkt deg å invitert? Del dette
gjerne med gruppa.
Tidligere i høst satte vi opp hver vår (ikke-kirkelige) person vi skulle be
for. Hvordan har det gått? Del dere gjerne i menn og damer og be
konkret for de personene dere har på listen. Be spesielt om Guds ledelse
om du merker det nærmer seg tiden for å invitere denne personen til
gruppa eller på gudstjeneste.

SAMMEN – mot hverandre

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

