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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 03 februar
Tema: Visjonen – oppdag menigheten på Nytt
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap
Isbryter
Sett at du den neste måneden fikk reise til ditt drømmested og fikk kun ta
med deg en kjent person – hvor ville du ha reist og hvem ville du tatt
med?

Fellesskap
Har du noen opplevelser siden sist dere var samlet som du ønsker å dele
med resten av gruppen? Er det ting i denne opplevelsen som du ser Guds
nærvær i?

OPP – mot Gud

Tilbedelse – Bønn - Bibel
Tilbedelse
•

Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. I dag foreslås følgende. Ha
mange lapper klar. På hver lapp skriver dere opp en takkebønn
hver. Ta så en bønnerunde hvor dere ber den takker høyt for det
som dere har skrevet opp. Ta en liten pause mellom hver lapp, og
kun en lapp om gangen pr person pr runde.

Bibel
Les sammen Kol 1, 15-23 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 det å ha Jesus som Herre er noe mer enn å
ha han som venn, frelser, forbilde osv. Hvilke utfordringer møter du i din
hverdag når du prøver å ha Jesus som Herre?
Hva mener dere er hovedforskjellen er mellom en som har Jesus som
Herre og en som ikke har han som Herre.
I talen la Sølve Salte vekt på at å ha Jesus som Herre handler og om å
søke han i bønn, i bibellesning og i bekjennelse av synder. Hvordan kan
du i tiden fremover i enda sterkere grad la disse tre B’ene bli en naturlig
del av din hverdag.

Bønn
Del bønneemner med hverandre og be for hverandre. Del dere gjerne
opp i mindre grupper
B 2012 – vi opplever at Gud har kalt oss til bønn for Bymenigheten Sandnes sin fremtid i februar og mars. Bruk tid til å be for menigheten.
Bruk gjerne bønnearket som ble sendt ut som en fellesmail som
utgangspunkt for bønnestunden.

UT – mot verden
Helgen 6 – 8 juni har vi bestilt Lundheim Folkehøyskole på Moi for å ha
en weekend. Snakk om dette er noe deres gruppe skal arrangere
sammen.
B 2012 – Bruk mye tid på å be for Sandnes by, for dine arbeidskollegaer
og for Bymenigheten - Sandnes sin plass i denne byen i tiden fremover.
Gi hverandre påminnelser om dette i tiden fremover slik at dere klarer å
huske dette mest mulig!

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

