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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 01 april
Tema: Ett steg inn som deg
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no
Se på de områdene/stilene som kom lavest – kjenner du deg igjen i det?

ISBRYTER
Fullfør setningen: Det er typisk meg å ………….

OPP – mot Gud
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn og Bibellesning er tre
områder for dette.
Velg ett av følgende alternativ:
•

Syng sammen - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås
ved henvendelse kontoret

•

Takk Gud for den han er. Bruk gjerne teksten fra 1 Sam 2,1-10
som utgangspunkt for ulike takkeemner

•

Be høyt sammen Salme 138. Ta gjerne ett vers hver. La det være
en god pause til stillhet og takk mellom hvert vers.

INN – mot hverandre
I talen på søndag ble det snakket om ulike evangeliseringsstiler. Til dette
opplegget er den testen vedlagt – de som ikke har funnet ut hvilke(n)
stil(er) de har foreslås å ha tatt denne på forhånd, evt i begynnelsen av
opplegget.

Gå sammen to eller tre som har samme stil som en av de to øverste. Les
de bibeltekstene som er oppgitt til hver stil i skjemaet. (vedlegget)
Samtal sammen om hvordan dere kan være mer frimodige i bruken av
denne stilen?
Hva opplever dere som de største hindringene/utfordringene i bruk av
denne stilen?
I de samme gruppene – be for hverandre, gjerne med å legge hendene
på hverandre om frimodighet til å bruke de ulike stilene som Gud har
utrustet deg med.

UT – mot verden
Bruk litt tid hver for dere: Be den Hellige Ånd om ledelse i hverdagen. At
han må åpne dører for evangeliet i møte med de personene som du har i
din nærhet som ikke bekjenner evangeliet!
Bruk tid på å be for spesielle situasjoner i din hverdag hvor du ser at du
kan komme til å få bruk for din evangeliseringsstil.
Har du noen konkrete situasjoner som du ser foran deg i den nærmeste
tiden hvor du regner med at du vil bruke din evangeliseringsstil. Del
situasjonen med gruppen og be de om å huske på den!

Opplever du at den stilen som du ”fikk” gjennom denne testen stemmer
med din erfaring? Hvordan kjenner du deg igjen i det?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

