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Bibel

Info
To Måneder i bønn
B 2012 er et begrep som handler om hva Bymenigheten skal være i 2012.
Vær med å be for dette. Mer info følger
Navnekonkuranse
Bruk tid i gruppen på å komme med forslag til nytt navn på våre samlinger
på Kulturhuset. Send forslagene til morgan@bymenigheten-sandnes.no og
du blir kanskje vinneren av et gavekort for 2 på en restaurant

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap
Isbryter
•

•

Hvis noen klarer å huske ”RAUS RAP” med bevegelser fra
gudstjenesten, klarer dere kanskje å ta den på nytt sammen i
cellegruppa? (Se tekst i vedlegg nedenfor)
Beskriv en person (du kjenner) som har lidenskap for noe eller
noen. Hva er personens lidenskap – og hvordan merkes det?

OPP – mot Gud
Tilbedelse – Bønn - Bibel
Tilbedelse
•
•
•

Én leser høyt Davids takkebønn i 1. Krøn 29,10-14 (se vedlegg
nedenfor)
Bønnerunde med bønnestein, hver enkelt takker høyt eller stille for
noe som Gud har gitt oss ”til låns” og ”forvaltning”.
Ha gjerne en fin CD på i bakgrunnen

Tekst: Mat. 6,25-30
 10 min. hver for dere med teksten (kopier vedlegg til hver enkelt).
NB – dere trenger ikke bruke denne metoden – kjenn hva som er
naturlig i deres gruppe). Alternativt, les teksten høyt i gruppa.
 Runde: Hva tror du Gud vil si til deg her og nå/ Hva kan du relatere
til ditt liv fra teksten?
 Er det noe fra gudstjenesten du har tenkt på videre ?
Bakgrunnsstoff kan være teksten fra Haggai 1-2 om forholdet mellom
manglende tilfredshet og det at egen ”husbygging” ble viktigere for
jødefolket enn å bygge ”Guds hus” (Guds rike). Ta også gjerne med de
tre grunnleggende livsholdningene på veien til et mer nøysomt liv:

1) Alt vi har er det Gud som har gitt oss! 2) Gud tar vare på oss! 3) Det
vi har kan deles med andre!
 ”Vi trenger tienden og forpliktende givertjeneste for ikke å bli fange av
våre ting og våre private behov”. Har noen erfaringer å dele på dette
området?
 De fire egenskapene lidenskaplig, raus, fornøyd og nøysom kan være
ujevnt fordelt i familien og cellegruppa, for eksempel er det for noen lett
å være raus, men vanskelig å være nøysom osv. Snakk om hvordan
dette fungerer hos dere. Kan vi utfylle og lære av hverandre?

Bønn
Del bønneemner med hverandre og be for hverandre. Del dere gjerne
opp i mindre grupper

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål
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Av ditt eget gi tilbake

UT – mot verden
 Israelsfolket ga kanskje bort så mye som 25% av det de eide (til
levittene og offertjenesten, de fattige, frivillige gaver m.m.). Noen vil si at
behovene for ”tempelbygging” er større i dag enn på gammeltestamentlig
tid. Nå er det hele Guds folk både her i Sandnes og i den verdensvide kirke
som er tempelet… Med lidenskap til Jesus og vår neste som drivkraft (ikke
pliktfølelsen), kan cellegruppa snakke litt konkret om personlig
givertjeneste og det å ta flere skritt i tro framover på dette området?

(hender strekkes framover,

håndflater opp)

(synges)

Søk først Guds rike og hans rettferdighet
Så skal dere få
Alt dette andre i tillegg til det

”RAUS RAP” (Til isbryter-delen)

Hallelu – halleluja.

Under tilbedelsen
Jesus gi meg nåde
mot og
vilje

(hender som beger),

(vise muskler)
(pekefingre mot tinningen)

Kong Davids bønn 1. Krøn. 29,10-14:
10

I nærvær av hele forsamlingen priste David Herren og sa: Lovet være du,

Herre, vår ættefar Israels Gud, fra evighet til evighet! 11 Herre, din er storheten,
makten, herligheten, æren og høyheten, ja alt i himmelen og på jorden. Ditt er

til å være
Lidenskaplig,

(hender mot hjertet i ”puls”)

riket, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt. 12 Rikdom og ære kommer
fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til

raus,

(hender ut fra kroppen)

fornøyd og

(pekefingre og tomler former

”o”)

å gjøre stort og sterkt. 13 Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige
navn. 14 For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi
slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg; vi gir det vi har fått av deg.

nøysom
”minstemål”)

(pekefingre og tomler lager

Til Bibel-delen
Forslag til tekstmeditasjon – ca. 10 min:
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 Sett deg en plass for deg selv – hvis det er praktisk mulig kan dere
spre dere litt i rommet. Fall til ro – lukk gjerne øynene og pust dypt

som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og

noen ganger.

kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite

 Be om at Den Hellige Ånd skal lede deg inn i teksten og vise deg
en ting du trenger akkurat nå. Be gjerne en bønn som denne:
 ”Herre, du er foran meg, og bak meg. Du er på min høyre side og
min venstre side. Herre, du er grunnlaget, under meg. Du er høyt
opphøyet over meg. Du omgir meg på alle sider og du bor i mitt du
indre. Du omslutter meg og gjennomsyrer mitt liv med din
kjærlighet.”
 Les teksten sakte 2x – ha gjerne en penn og understrek ord/ vers.
 La tankene flyte eller fest tankene på et vers/ ett ord —gjerne i
tilknytning til stikkordene: Lidenskaplig, raus, fornøyd og nøysom
 Takk for det Gud har vist deg.
Mateus 6, 25-34:
25

og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva

dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet
mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De
sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir
dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all
sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere
bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke

troende! 31 Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: 'Hva skal vi spise?' eller
'Hva skal vi drikke?' eller 'Hva skal vi kle oss med?' 32 Alt dette er hedningene
opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34
Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre
seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

