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 mai
Tema: “Who says you can’t walk wherever you want?” (Abraham del 3)
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

Åpningsrunde:
 Hvis du skal beskrive deg selv som type – er du en
”fastboende” eller en ”nomade”?
 Eller: Fortell hverandre om planene for sommerferien
(”nomade” eller ”fastboende”)?
OPP
 Abraham bygget enkle alter underveis på vandringen –
og minner oss om at Gud har å gjøre med alle tider,
steder og situasjoner i livet (1. Mos. 12,7-8). Forslag:
En i cellegruppa tar med seg noen ”uflidde” steiner som
legges i en ”haug”. Plukk opp steinene, en for en, og la
dem representere en takkebønn for noe konkret i livet.
Det kan bes høyt eller stille, gjerne med musikk i
bakgrunnen, mens steiner legges lag på lag til et lite
bønnealter.

 ”Taleren snakket om en tålmodighet hos Abraham til
å vente, og samtidig en fortsatt enorm vilje til
forandring, selv om han var blitt eldre og etablert.
Tålmodighet og forandringsvilje. Hva trenger du mest
av?
 Tid i bønn og forbønn for hverandre, gjerne to og to
eller mennene for seg, damene for seg.
UT
 Bruk litt tid til å be for Andreas og Linda Lund (i
ByMenigheten) som forbereder seg for å reise til
Kamerun som misjonærer i juli.
 Be om at Gud viser oss som enkeltmennesker og
menighet hvilke grenser vi må krysse for å
virkeliggjøre visjonen: ”At nye mennesker skal
komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende
fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet”

INN
 En leser høyt teksten 1 Mosebok 11,31-12,9. Tid til
stillhet. Del med hverandre tanker til teksten/temaet fra
talen eller benytt spørsmålene nedenfor.
 Abraham fikk et løfte om det lovede land, men det lå
langt inn i framtiden. Han og en samlet familie gikk,
uten synlige og raske bevis på suksess og resultater,
men retningen var klar hele veien. Kan det sies om
oss? Hva motiverer og styrer oss?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

