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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 14 september
Tema: ”Jeg var blind, men nå….”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

Info

Frivillighetsfest
Det blir frivillighetsfest torsdag 6 november. Sett av kvelden allerede nå til
en samling i menigheten utenom det vanlige……
Cellegruppegudstjeneste – evaluering:
Ta en kort evalueringsrunde på cellegruppegudstjenesten. Dersom dere
ikke hadde, samtal om hvorfor dere ikke hadde det og hvordan dere kan få
det til i fremtiden.

INN – mot hverandre/planlegging cgudstjeneste
Isbryter:
Dersom du skulle møtt en person i historien (utenom Jesus), hvem ville du
da ha møtt, Hva ville du spurt vedkommende om?

OPP – mot Gud

Tilbedelse – Bønn - Bibel

Del med hverandre de tanker du gjorde deg i møte med denne teksten?
Er det noen konkrete ting fra denne teksten du kan ta med deg ut i din
hverdag?
I prekenen ble det snakket om at vi kan være blind uten å være blinde,
eller vi kan se, uten å se. Noen områder er mindre farlige, mens andre
typer blindheter kan ha skapt en mye trøbbel for oss. Del med hverandre
erfaringer dere har hvor dere plutselig så ting på en annen måte?
Åndelig blindhet er et begrep som det ble snakket om. Dersom du skulle
definere ”åndelig blindhet” hvordan ville den definisjonen være? Hva gjør
du konkret for å være ”åndelig seende?”
Det ble snakket om behovet for ”de gode briller ” som gjør at verden blir
sett mest mulig korrekt. Hvordan får vi de rette ”brillene” til livet?
Teksten fra Joh 9 slutter i versene 39-41 med noen alvorlige påminnelser
til oss alle. Hvilke tanker gjør du deg i møte med disse versene?

Tilbedelse
!

!
!
!

Syng noen sanger sammen
Les Salme 66 som en veksellesning.
Ha gjerne en fin CD på i bakgrunnen – sett dere hver for seg og
takk Gud for det som du ønsker å takke han for
Andre måter dere kan få fokus på Gud gjennom tilbedelse av Han

Bibel
Les gjennom hele Joh 9 hver for dere. Bruk god tid på teksten og lev deg
godt inn i situasjonen. Hva legger du merke til i møte med denne teksten –
hvilke personer i denne teksten identifiserer du deg mest med osv.

Ut – 10 min

UT – mot verden
Sist gang ble følgende utfordring gitt:

! Diskuter i gruppen om dere kjenner noen - enkeltpersoner, sosiale prosjekt,
organisasjoner - som trenger en håndsrekning i form av økonomiske midler eller annet
denne høsten. Bestem dere for om dere ønsker å gjøre noe som gruppe, og i sa fall hva
dere vil gjøre over for de dere ser trenger noe.

Har dere gjort noe i møte med denne utfordringen?

