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 3 - barnet”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO
Gudstjenester evaluering
Har du husket evalueringsskjemaet –
www.bymenigheten-sandnes.no/evaluering
Neste gudstjenester er 18 og 25 oktober kl 11.00 på Bydelshuset
Husk påmelding til weekend – gjøres på nettsidene
Lørdag 24 oktober er det misjonskonferansen Global 09.

ISBRYTER
Dersom du skulle få oppfylt et ønske/drøm knyttet til ditt eget liv, hva ville
det ha vært?

OPP
I løpet av en dag er det ofte hendelser og opplevelser som kan gjøre
fokuset vårt på Gud noe uklart. Begynn derfor samtalen med litt tid på å
få fokus på han. Dette kan gjøres gjennom at dere lytter på en eller flere
sanger som sier noe om hvem Gud er, det kan være sanger dere synger
sammen eller salmer som leser fra Bibelen. Bruk tid på dette i gruppen – la
det gjerne være tid til stillhet.

Del med hverandre opplevelser dere har knyttet til teksten. Hva var godt
med denne teksten, hva utfordret?
I serien om tro på hjemmebane har vi snakket mye om hva vi kan gi til
barna av kristen påvirkning. Men hva kan vi lære av barna som vi har
rundt oss?
Jesus ønsker at vi skal ha en full tillit til han. Hvor lett eller vanskelig
opplever du det er å ha full tillit til Jesus? Er du en som stoler mest på
deg selv, eller er det lett for deg ”å legge alt i Guds hender!”
Er det spesielle ting du står midt oppe i når hvor du ønsker at du kunne
hatt en større tillit til Gud? Del det og bruk tid til å be for hverandre,
både for den situasjonen og om voksende tillit i din etterfølgelse av Jesus.

UT
I dåpen har vi som menighet mange ganger gitt dåpsfamiliene et løfte
om at vi skal be for barna – lære dem selv og be, og hjelpe dem til å
bruke Guds ord og nattverden. De fleste av dere er sikkert faddere for
noen barn. Til neste gang:
-

Bruk tid på å be for ditt/dine fadderbarn regelmessig
dersom du ikke allerede gjør det

-

Er det noe du kan gi/si til ditt/dine fadderbarn som kan
være til hjelp for dem og deres kristne utvikling?

INN
Les teksten i Luk 18, 15-17. Bruk god tid på å lese teksten hver for dere,
og se gjerne for dere hver enkelt situasjonen som oppstår. Hør hva som sies,
se hva som gjøres osv

Menigheten har misjonsprosjekt i Brasil og 3 ulike menigheter. Be for de
menighetene, og spesielt for barna i de 3 menighetene i tiden fremover.

