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

og bli ført inn i et deltagende fellesskap

Informasjon

denne teksten. Del det med gruppen en ting fra teksten dere er glade for og en
ting dere evt blir utfordret av.

·

Show it lørdag 13 juni kl 17.00

Hvordan opplever du språkbruken i dette avsnittet—og resten av Høysangen?

·

Gudstjeneste 21 juni kl 11.00—Bydelshuset

I talen ble tre fokus løftet frem—Guds Farshjerte er et hjerte med sorg, med
kjærlighet og med lengsel. Hva tenker du om disse sidene ved Gud—at Gud
sørger, at Gud har kjærlighet og at Gud lengter.

INN

Det ble i talen sist gang snakket om viktigheten av å ha forbedere. Dere fikk
utfordring med å organisere gruppen på en slik måte at dere fikk faste forbedere. Hvordan har dette fungert?

Sommerferien står for turen og ulike turer er planlagt. Del minner fra de beste og
evt verste sommerferiene som dere har hatt!

OPP

Tilbedelse (gjør en av følgende)

·

Syng noen sanger sammen

·

Be Salme 135 – først et vers – ha en pause før nestemann leser neste vers 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

UT
Fra forrige gang:
Tidligere i vinter ble dere utfordret på å finne 3 mennesker som ikke er en del av denne
eller noen annen menighet og som dere skal be jevnlig for. Gå sammen 3 og tre hvor
dere tar frem disse navnen, deler opplevelser som dere har 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 gjøre—og våg
å gjøre det!

Bibel
Hva er det første du tenker på når du hører begrepet Guds Farshjerte?
Les hver for dere Høysangen 2,16—3,4. Les teksten med tanke på Guds lengsel
etter oss. Bruk god tid på å lese teksten. Legg merke til takkemner og bønnemner i

Har du opplevd at noe som Gud kaller deg til å gjøre—og har du gjort det?
Bruk tid også i dag på første del av utfordringen.

