Samtaleopplegg etter gudstjenesten

At nye mennesker skal komme til tro på Jesus

Talen kan høres på www.bymenigheten-sandnes.no

der alle vokser i tro og kjærlighet

Informasjon

·

Gudstjeneste 24/5 kl 11—Tema: Bønn

·

Gudstjeneste 2 pinsedag kl 17.00

·

Vi har to søkere til stillingen som upastor. Disse skal intervjues, så vær med og
be for prosessen

INN
Menigheten tok i høst en undersøkelse i Naturlig Menighetsutvikling som viste at

og bli ført inn i et deltagende fellesskap

I talen ble det brukt tid på å snakke om Robbie Williams og media sin fremstilling av Penger, sex og berømthet (makt?) som viktige målestokker for et vellykket liv. Penger representerer trygghet, sex representerer nærhet og berømtheten
behovet for å bli sett? I hvilken grad opplever du deg fri fra den målestokken
for et vellykket liv?

Hvordan opplever du akkurat nå at Jesus som grunnvollen i ditt liv gir deg en
opplevelse av å bli sett, trygghet og nærhet?

Teksten sier tydelig at å bygge på sikker grunnvoll er å høre de ordene som
Jesus sier og gjøre etter dem. Både høre og gjøre. Hvordan opplever du den
utfordringen?

dette med Engasjert Trosliv er en lav faktor hos oss. En annen lav faktor er ”Varme
Relasjoner”. Hva mener dere i gruppen er de viktigste tiltakene dere kan gjøre overfor hverandre for å skape ”varmere relasjoner” blant dere i gruppen og i menigheten som helhet? Er det sosiale treff i utenfor den offisielle ”gruppekvelden” dere kan

Les Jak 1, 19-26. Hvordan kan dere som gruppe hjelpe hverandre til å være
ordets gjørere og ikke bare dets hørere?

ha sammen som gruppe?

OPP

Tilbedelse

UT
Tidligere i vinter ble dere utfordret på å finne 3 mennesker som ikke er en del

·

Syng noen sanger sammen

av denne eller noen annen menighet og som dere skal be jevnlig for. Gå sam-

·

Be Fil 1, 6-12 – først et vers – og så finn et takkeemne i verset – takk for det –
og så neste vers –finn takkemner osv…

men 3 og tre hvor dere tar frem disse navnen, deler opplevelser som dere har

·

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

hatt (bønnesvar, gode samtaler, endringer i relasjon osv) og bruker tid på å be
for hverandres personer. Skriv gjerne navnene opp på en liste slik at dere kan
be for hverandres personer.

Bruk tiden fremover til å tenke gjennom om det er noe Gud kaller deg til å

Bibel
Les hver for dere Matt 7, 24—27. Bruk god tid på å lese teksten. Legg merke til
takkemner og bønnemner i denne teksten. Del det med gruppen en ting fra teksten
dere er glade for og en ting dere evt blir utfordret av.

gjøre—og våg å gjøre det!

