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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 18 november
Tema: De forfulgte Kristnes Søndag
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre

Isbryter og fellesskap utenom gruppesamling
Isbryter
Vi er på vei inn i en adventstid. Advent har i mange tilfeller blitt en forsmak
på julefeiringen, mens det tradisjonelt sett var en ventetid – forbundet
med ettertanke og forberedelse. Hva mister vi i vår tid med en ”rik og
fråtsende” adventstid?
Fellesskap
Har du noen opplevelser siden sist dere var samlet som du ønsker å dele
med resten av gruppen?

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

Les sammen 1 Joh 3,13 - 19 valgt etter metoden(stillhet – les – mediter
– be) presentert på gudstjenesten. Skjema ligger ute på resursene på
wikisiden. Del tanker som dere fikk i møte med den teksten
I talen ble det snakket om hva de forfulgte kristne kunne lære oss. Hva
mener du de forfulgte kan lære oss? Har dere opplevelser knyttet til det
vers 13 snakker om?

OPP – mot Gud

Les 2 Tim 3,12. Ordet alle her er ganske sentralt. Hva tenker dere om
konsekvensene om det å bekjenne Jesu navnet i tiden fremover? Hva
skal til for å ha en tro som holder gjennom ulike prøvelser?

Tilbedelse
Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og
Bibellesning er noen områder for dette.

Bønn
Bruk bønnearket som lå ved i gudstjenesteprogrammet om bønn for
Nord Korea. Bruk god tid på å be for Nord Korea og den situasjonen som
er der!

Tilbedelse – Bønn - Bibel

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 56 – en salme som kanskje
taler mer inn i livet til de forfulgte enn i vår situasjon. Likevel sier
den en del om hvem Gud er!
Bibel
Snakk først sammen om utfordringen som har fulgt de siste
gruppeoppleggene:
(Sitat fra forrige opplegg)

UT – mot verden
Engasjer dere som gruppe i et av Åpne Dørers brevprosjekt. Les PDF
bladet som ligger vedlagt og skriv brevet som det utfordres til på side 11
Bruk bønnekalenderen som ligger vedlagt i Åpne Dører bladet!
Gå inn på for eksempel http://www.opendoors.no og abonner fast på
Åpne Dører sitt blad, evt andre for å holde deg oppdatert om forfølgelser
av kristne rundt om i verden.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

