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

Samtaleopplegg II etter gudstjenesten 14 oktober
Tema: Bibellesning del II
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre

Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling
Isbryter
Del med hverandre 1 positiv ting som er verdt å gjøre når vi nå befinner
oss i den mørkeste årstiden ute av alle.

Fellesskap

Del tanker som dere fikk i møte med den teksten
Sitat fra forrige opplegg:

Malen som er lagt ved gir et forslag på 11 min bibel og bønn daglig. Ingen har det så
travelt at de ikke har 11 min i løpet av en dag, men som regel prioriterer vi noe foran de
11 minuttene. Samtal om hvordan dere som gruppe kan utfordre hverandre på 11 min
bibel og bønn den nærmeste måneden. Gi hverandre konkrete tips, ideer og utfordringer
på å få dette til

Har du noen opplevelser siden sist dere var samlet som du ønsker å dele
med resten av gruppen?

Har dere gjort noen erfaringer med Bibellesning og de utfordringer som
dere gav hverandre? Dersom dere ikke har gjort det – del med
hverandre hva det var som evt kom i veien.

OPP – mot Gud

Be om vilje til å fortsette, evt begynne med regelmessig bibellesning de
nærmeste månedene.

Tilbedelse – Bønn - Bibel
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
Tilbe Gud over følgende vers fra Sal 119, 97 - 112

Bibel
Les sammen Matt Luk 11, 1 - 13 valgt etter metoden(stillhet – les –
mediter – be) presentert på gudstjenesten. Skjema ligger ute på resursene
på wikisiden.

Bønn
Gå sammen tre og tre, evt fire og fire, og del bønneemner i sammen. Be
gjerne for en og en i de små gruppene, med å legge hendene på
hverandre. Håndspåleggelse er et bibelsk prinsipp som har fungert i
2000 år, og fortsatt fungerer i dag ☺

UT – mot verden
Fra forrige opplegg:
I bibel/bønneopplegget som er lagt ved ligger er det siste punktet et bønnepunkt for de
menneskene som du skal treffe i løpet av dagen. Skriv ned det du opplever skjer i din
relasjon til de enkelte personene som en følge av dette. Ta så med det arket på neste
samling og del opplevelsene sammen i gruppen neste gang!

Del de opplevelsene som dere har skrevet ned! Dersom dere ikke har
gjort det – hva skal til for at dere kan gjøre det? Snakk sammen om
følgende tema i den forbindelse: mangel på frimodighet, åndskamp,
likegyldighet og feil fokus!

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

