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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 23 september
Tema: Bygg en menighet?
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre

Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling
Isbryter
Dersom du skal arrangere en stor bursdagsfeiring – hva skal til for at den
blir vellykket?
Fellesskap
Hva kan dere konkret gjøre for å styrke tryggheten og fellesskapet i
gruppen?

OPP – mot Gud

Tilbedelse – Bibel - Bønn
Tilbedelse
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 150 (evt hele salmen). Ta gjerne ett vers
hver. La det være en god pause til stillhet og takk mellom hvert
vers.

Bibel
Les sammen Apg 2, 42 – 47
Del tanker dere fikk fra denne teksten?

Alt tyder på at menigheten vokser mer og har et mer dynamisk liv
dersom gruppene blir menighetens sentrum. Ulike eksempler fra Apg til
moderne tid viser dette. I talen ble det snakket om behovet for at
Bymenigheten - Sandnes skulle bli mer misjonal (utadrettet) og da
særlig gjennom gruppene. Del eksempler som viser at Bymenigheten Sandnes er en misjonal menighet.
Bymenigheten - Sandnes vekst har vært hovedsakelig vært overflytting
fra andre menigheter. Hvordan ser dere for dere at Bymenigheten Sandnes kan bli en menighet som når mennesker med evangeliet i enda
større grad enn tidligere.
Hvem ser dere for dere at dere som gruppe kan nå?

Bønn
Snakk med Jesus om de menneskene dere ønsker å nå!
Del dere gjerne i mindre enheter og del bønneemner. Be for hverandre
gjerne med å legge hendene på hverandre om det er naturlig.

UT – mot verden
Neste gang dere samles som gruppe skal dere feire gudstjeneste. For
noen kan dette gi positive erfaringer.
Om det er slik at dere som gruppe evaluerer cellegudstjenesten til å
være bra for gruppa, hva skal til for at den samtidig skal være åpen for
de personene dere nettopp har bedt for?
Bruk litt tid på å snakke om personer dere tror på sikt kan få en plass i
gruppa. Om dere evt. gis muligheten en gang på våren til å ha en
liknende cellegudstjeneste – hva slags strategi vil dere ha frem mot den
for at personene dere ber for skal kunne innbys og også føle seg
inkluderte?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

