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

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 7. januar 2007
Tema:
”Visjonen”
Isbryter

Mange av oss bruker overgangen til et nytt år til å endre på ting
eller sette oss nye mål. Har du et nyttårsforsett? I så fall fortell
gruppen om det, og hvordan du har tenkt å nå dette målet.

SAMMEN – mot hverandre
Hva forbinder du med en visjon?? Hva er en visjon, slik du ser
det?
På samme måten som vi har nyttårsforsett, og setter oss mål for
livet, har en kristen i følge Paulus et klart mål. Han gir oss et
bilde, en visjon om det å leve som kristen som et løp, det å ha et
mål for livet.
Om du skulle beskrevet målet for en kristen, eller målet for deg
som kristen, hvordan ville du sagt det? Hvordan ville du ha
beskrevet det over for de andre i gruppen?

OPP – mot Gud

Les sammen 1. Kor 9, 24-27

UT – mot andre

Paulus sammenligner her livet som kristen med et løp, og det å ha
et mål.

Vi ble utfordret på søndagens gudstjeneste om det lønner seg å
være med på ByMenighets-laget. Hva skal til om det skal lønne
seg for deg? Hva må skje om du skal få følelsen av at det lønner
seg å være med i vår menighet?

Hvordan har ditt løp som kristen vært til nå? Hvordan har livet
med Jesus vært til nå? Fortell gruppen en ting som har gledet deg
i løpet som kristen…
Bruk tid i bønn sammen.
Takk for ”det nye livet” Jesus har gitt deg.
Takk for det du har lært om livet som kristen.
Be om at deres liv sammen med Jesus i fortsettelsen må gi
livet mål og mening.

Vi ble også utfordret på søndagens gudstjeneste til å ta hver vår
stafettpinne, som symbol på at vi er med på et løp. Som symbol
på at vi har et felles mål. Som symbol på at vi tenker å bringe
evangeliet videre til andre. Hvem har du tenkt å gi stafettpinnen
til videre?
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