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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten - Tema: ”Visjonen”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no – samtaleopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersiell bruk

Info

Gudstjenester evaluering
Har du husket vårt nye evalueringsskjema –
www.bymenigheten-sandnes.no/evaluering
Husk 40 dager i bønn for barna i ditt bønneliv. Be for barna, for lederne,
om nye barn inn i barnearbeidet og nye ledere.

INN – mot hverandre
Isbryter:
Hvilke nyttårsforsetter har du (allerede brutt?)?

OPP – mot Gud
Tilbedelse
•
•

•
•

Syng noen sanger sammen
Les Ef 1,3-14 – først et vers – og så finn et takkeemne i verset –
takk for det – og så neste vers –finn takkemner osv…
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

I talen ble det sagt at vi ikke ofrer barna i våre gudstjenester, samtidig
som en ble utfordret til å tenke gjennom hvor mye vi er villige til å ofre
for barna. Det gjelder oss som menighet, men og som enkeltpersoner.
Hva tenker du om dette for din del?
I vedlegg 2 her er deres gruppe utfordret til spesielt bønneansvar for en
del av barnearbeidet. Bruk tid å be for dette arbeidet, for lederne i
arbeidet, for barna som går der og om nye barn og ledere i arbeidet.
I lignelsen om de 100 sauene (Luk 15) ser vi at Jesus forlot de 99 for å
finne den ene. Cellegruppegudstjenestene i vår (8/2; 29/3; 26/4) er en
mulighet for dere som gruppe til å gå ut i møte med den ene. Samtal litt
om hvordan dere som gruppe kan gå ut og bety en forskjell for andre
mennesker de gudstjenestene.

UT – mot verden
Et av de viktigste redskapene vi har i vår oppgave som misjonærer i vår
hverdag er bønn. Vedlegg 1 er et bønneark hvor dere skriver opp 3
personer som dere vil be regelmessig for. Lag det bønnearket og hjelp
hverandre å bruke det.

Bibel

Be for hver enkelt av dere om at Gud må gi dere frimodighet som
misjonærer blant de menneskene du treffer.

Les teksten fra Mark 2, 1-12 hver for dere. Bruk ca 10 min på den. Lær så
mye som mulig av den utenat og spill den av som ”en film” i ditt indre. Er
det noe Den Hellige Ånd viser deg i denne teksten? Del det med gruppen

I februar starter vi opp et nytt misjonsprosjekt i Brasil. Be om at dette får
bli av stor betydning både for menigheter i Brasil og ByMenigheten.

I talen ble det snakket om at barna og mennesker som ikke i dag kjenner
Jesus kan oppleve hindringer inn i menigheter. Hva tenker dere om det og
eventuelt hvilke hindringer kan de møte?

