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: ”Tro på hjemmebane 1”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO
Gudstjenester evaluering
Har du husket vårt nye evalueringsskjema –
www.bymenigheten-sandnes.no/evaluering
Neste gudstjeneste er 27 september kl 11.00 på Bydelshuset

ISBRYTER

Hvordan har sommeren vært for deg? Hva husker du best fra sommeren 2009? Del
det beste sommerminnet med gruppa.

Hva er din historie med Gud det siste året? Beskriv ting Gud har gjort i ditt liv, i
din hverdag, i ditt hjem siden sommeren 2008.
Å velge å tjene Gud er et valg vi står overfor konstant, og noe vi som kristne
vender tilbake til hver dag i vår daglige omvendelse. Har du en vane i ditt hjem,
hvor du vender deg til Gud hver morgen? En vane hvor du og ditt hus velger
Herren? (les Josva 24, 14-15)
Talen lærte oss at menigheten, det kristne fellesskapet skal hjelpe oss å forbli
ved vårt valg om å tjene Gud. På hvilken måte har du blitt hjulpet til dette i
Bymenigheten i det siste?

UT
OPP

I talen ble vi minnet om viktigheten av å ha Jesus i sentrum i våre hjem.
Har du et sted hjemme hvor du pleier å be? Om du har det, del gjerne dette med
gruppa. Hvordan begynte du å ha et fast sted? Hva er bakgrunnen for at det ble
akkurat dette stedet?
Avslutt denne delen med å takke Gud for hans tilstedeværelse i den enkeltes liv og
hjem. Takk Jesus for at før du tenker tanken på at han finnes hver morgen, er han
hos deg i ditt hjem. Be ham om å beskytte deg og din familie.
Forslag til sang: ”Kjære Gud når eg ber.”

INN

Les Josva 24 – er det spesielle ting dere legger merke til i forbindelse med dette
avsnittet?
I talen over Josva 24 ble det pekt på 3 nøkler til fornyelse av ens åndelige liv i
hjemmet:
1 - HUSK – din historie med Gud
2 – VELG – å tjene den ene og sanne Gud
3 – FORBLI – ved ditt valg om å tjene Herren

Tenk deg at en vilt fremmed person besøkte hjemmet ditt. Ut fra det han eller
hun da ville ha sett, hva ville vedkommende ha sagt at du tilba?
Hvilke forandringer ville du ha gjort dersom du visste at Jesus skulle komme på
besøk til deg i morgen?
Hva forhindrer deg i å gjøre disse forandringene allerede i dag?
Dere mottok et bønneark – bruk tid på be for det som står der!

