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 5 - menigheten”
Prekenen kan lyttes til på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO
Gudstjenester fremover
Neste gudstjeneste 15/11 – fellesgudstjeneste med Gand og Ganddalen Menighet

Å bygge tro på hjemmebane handler om å bygge en tro som gir
mennesker mulighet til å leve i en relasjon til Jesus. Dette er det enkelte
hjem sitt ansvar. Hvordan kan menigheten være en støttespiller i dette?

22/11 – Gudstjeneste på Bydelshuset kl 11.00

Hvordan kan dere som gruppefellesskap være hverandres støttespillere i
dette?

ISBRYTER

Bruk litt tid hver for dere på siste spørsmålet:

Del med hverandre en egenskap dere har ”arvet” etter deres foreldre?

Vers 7 i Salme 78 utfordrer oss på å leve slik at mennesker rundt oss og i
vår heim:
- kan ha tillit til Gud,

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.

INN
Les teksten i Salme 78, 1-7. Bruk god tid på å lese teksten hver for dere.
Hva utfordret dere spesielt i denne teksten?
Hva tenker du er menighetens rolle og ansvar i ditt og dine nærmeste sitt
trosliv, og hva er ditt ansvar?
V 3-4 utfordrer på ”Gudssamtalen” i hjemmet. Ofte er vi flinke på å
snakke om hva Bibelen sier, men hvor personlig er du i ”Gudssamtalen” med
din ektefelle/dine barn/barnebarn/fadderbarn? Hvor ofte deler du
hverdagsopplevelser med Gud til mennesker i din nærmeste familie?

- huske hans gjerninger
- holde hans bud.
Spør deg først selv om dette er en beskrivelse som passer på deg
personlig?
Spør deg så i hvilken grad du klarer å formidle dette til dine aller
nærmeste? Er det noe du trenger å endre på for å få til dette enda
bedre?
Bruk tid til slutt og be for hverandre 3 og 3 i forhold til de utfordringer
du står i med å skape en ”tro på din hjemmebane!”

UT
Menigheten har misjonsprosjekt i Brasil og 4 ulike menigheter (Rio Preto,
Santa Fe, Aricatuba og Aparacida). Be for de menighetene, og spesielt
for barna i de menighetene i tiden fremover. Be og for
Menighetsrådslederen i Santa Fe som nylig opplevde et hjerteinfarkt

