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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 26 august
Tema: Jeg, en misjonær??
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

ISBRYTER
Finn to positive ting å si om sommerens vær i Norge…..

OPP – mot Gud

prioritering av samlinger, tidsrammer, taushetsplikt, deling og invitasjon
av nye inn i gruppen.
Sommeren har vært en tid for de fleste uten gruppesamling og
gudstjenester. Har dere savnet dette eller har du opplevd det godt å
”være av” en liten stund. Bruk tid på å høre på hva den enkelte har å
fortelle om dette!
Les teksten fra Matt 28,16 – 20. Les den hver for dere. Del de tanker
dere får i møte med denne teksten .

Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og
Bibellesning er noen områder for dette.
Velg gjerne ett av følgende alternativ:
•

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

•

Lytt sammen til sanger fra en CD

•

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

Har du noen opplevelser med Gud i løpet av sommeren? Del dem med
gruppen!

INN – mot hverandre

UT – mot verden
Hvordan kan Bymenigheten - Sandnes bli en misjonsbevegelse i Sandnes
by?
Hvordan kan dere som gruppe være en del av denne
misjonsbevegelsen?
I talen ble det nevnt at du er en misjonær. Inviter gjerne til en samtale
med en misjonær for å høre hvordan de jobbet som misjonærer!
Menighetens visjon er at vi vil se nye mennesker komme til tru på Jesus,
bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet!
Er denne visjonen noe vi ser skjer? Hva skjer og hva skjer ikke? Hvilke
tanker gjør du deg om dette?gr

Ved oppstart av nytt semester kan det være viktig for dere som gruppe å
ta en runde på hva dere ønsker gruppen skal fungere. Snakk sammen om

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

