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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 04 april
Tema: Når Gud tester oss
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap
Fellesskap
Hvilken av påskens hendelser husker du best? (Bibelske og ikke skiulykker)

OPP – mot Gud
Tilbedelse – Bønn - Bibel
Tilbedelse – gjør ett av følgende
•
•

•

Syng noen sanger sammen
Les en Salme høyt sammen. Ta gjerne en pause mellom hvert vers
til stillhet og refleksjon
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 1. Mos 22,1-14 etter metoden(stillhet – les – mediter – be)
presentert på gudstjenesten i høst. Skjema ligger ute på resursene på
wikisiden. Del tanker som dere fikk i møte med den teksten.

I talen ble det hevdet at bildet med at det å være en kristen er som å
være i midten av en storm hvor det er trygt og fredfullt er et ubibelsk
bilde. Hva tenker du om det?
Til de av dere som var på gudstjenesten eller har hørt talen på internett
– hva tenker du om ordet Jahve Jireh.

Bønn
Del bønneemner med hverandre og be for hverandre. Del dere gjerne
opp i mindre grupper. Bruk tid til å be for menigheten. Bruk gjerne
bønnearket som ble sendt ut som en fellesmail som utgangspunkt for
bønnestunden.

UT – mot verden
Vi tenker ofte at vi skal invitere folk til å komme på gudstjeneste eller
andre arrangement. Den 27 april planlagt en cellegruppegudstjeneste. I
stedet for å tenke at folk skal komme på gudstjeneste – er det en måte
dere som gruppe kan bruke denne gudstjenesten til å komme til folk.
Bruk god tid på å planlegge denne gudstjenesten. Be for gudstjenesten
til slutt!

Hva tenker dere om at en som kristen blir prøvd av Gud? Har dere
eksempler fra deres eget liv som dere kan dele hvor Gud har prøvd dere?
Les sammen Jak 1, 2-4 og 1 Pet 1,6-9. Hva forteller dette oss om Guds
hensikt med prøvelser?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

