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 16. september 2007
Tema:
”Har alle et kall?”

UT – mot andre
Start samlingen med å sette frem EN ledig stol. La stolen stå der ledig
gjennom kvelden.

INN – mot hverandre (20 min)
Sist gudstjeneste ble alle gitt følgende 2 oppgaver: Tenk gjennom din
neste uke. Plukk ut en ting du tror du ville snakket med Jesus om som
du ikke har gjort før. En ting. Et dilemma. En utfordring el.l. Tenk
deretter gjennom uken på ny – tidsmessig. Plukk et tidspunkt som du
setter av til å snakke med Jesus om akkurat dette.
Hva skjedde? Fikk du anledning til å sette deg ned? Hvordan var det?
Har du noe du vil fortelle de andre om, eller har du lyst å holde for deg
selv? Eller glapp det hele? Fikk du ikke tid? Hadde ikke lyst? Det bare
ble ikke? Ta en runde i gruppa og del erfaringer med dette. Vær ærlige!!
OPP – mot Gud (ca 40 min)
Alle setter seg hver for seg, gjerne i ulike rom i huset. Ha med Luk 10,
38-42 (ark / bibel). Følg punktene på neste side, og bruk tiden.
NB. Det du opplever sammen med Jesus skal du ikke dele med noen på
en stund. Av og til kan det være lurt å gjøre som man sier på engelsk –
keep the truth – holde truten...
Når 40 min har gått, samler lederen alle og avslutter med en kort felles
bønn og velsignelse.

”Et oppriktig vennskap”
1 – Sett deg slik at du sitter godt. La kroppen slappe av. La pusten gå
jevnt og rolig, for det er en hjelp til å finne roen. La andre tanker slippe
taket, så langt som mulig. Når du har fått den nødvendige stillheten som
er mulig for deg, går du videre til neste punkt.
2 – Be en bønn, om at Den Hellige Ånd skal åpne ditt indre for Ordet,
og lede deg inn i meditasjon og bønn.
3 – Slå opp i Luk 10, 38-42. Les rolig gjennom teksten flere ganger, og
la den synke inn i bevisstheten. Legg hendelsesforløpet,
hovedpersonene og nøkkelordene på minnet. Lukk øynene og prøv å få
et samlet bilde av hva som skjer.
4 – Lev deg inn i historien, slik at du liksom er der hvor alt skjer. Lytt
til stemmene, se på ansiktsuttrykkene, fornem atmosfæren. La scenen
vokse opp rundt deg:
- Søstrene og broren deres Lasarus ble noen av Jesus sine
beste venner. Lag deg et bilde av hvordan atmosfæren var i
hjemmet deres; luktene, lydene, møblene, redskapene. Se på
søstrene, deres likheter og ulikheter…
- Se Maria. Lev deg inn i hva som driver henne til plassen
ved Jesu føtter. Lytt med henne.
- Se Marta. Lev deg inn i hvordan hun i v 38 innbyr Jesus til
deres hjem. Lev deg inn i hennes frustrasjon. Se hvordan
hun stiller seg opp rett foran Jesus. Hør hennes rett-på-sak
ord.
- Smak sakte på Jesu ord i v 41-42: ”Marta, Marta…” Siden
med ditt eget navn. Inn i din egen situasjon.
5 – Takk for at han som var hos Marta og Maria nå er hos deg på din
bønneplass. Snakk fortrolig med ham og din himmelske Far om de
tankene meditasjonen har gitt deg. Hva har du sett hos Jesus? Hva har
du sett hos deg selv? La bønnen flyte fritt og usensurert fra ditt hjerte til
Guds hjerte.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

