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: ”De forfulgte kristne”
Prekenen kan lyttes til på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO

Hva mener du vi kan lære av de forfulgte kristne?

Gudstjenester fremover
Neste gudstjeneste 22/11 – Gudstjeneste Ganddal Bydelshus

I talen ble det nevnt at det å følge Jesus har en pris. Hva tenker du om
det? Hvor høy pris ser du for deg at du ville vært villig til å betale for å
være en kristen?

29/11 – Cellesøndag – bruk tid på å planlegge denne søndagen.

Les 2 Tim 3, 12

ISBRYTER
Dere har strandet på en øde øy. Velg 5 ting som du ville hatt med på den
øyen. NB – de må få plass i en koffert/ryggsekk.
Så skal gruppa bli enige om 5 ting dere ville hatt med totalt som gruppe.
Prøv å diskuter dere frem til det.

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.

I talen ble det spurt om årsaken til at de fleste ikke opplever forfølgelse i
vårt land handler vel så mye om pragmatisme og unnfallenhet, som det
dreier seg om manglende forfølgelse. I hvilken grad opplever du at du er
unnfallende og pragmatisk i din etterfølgelse av Jesus?

UT
Gå inn på sidene til www.opendoors.no og finn bønneemner for de
forfulgte.
Søndag 29 november er det cellesøndag. Bruk tid på å planlegge denne.
Er det noe dere kan gjøre for andre mennesker denne dagen?
Er det noe dere kan evt gjøre for de forfulgte kristne denne dagen – de
trenger både forbønn og økonomisk støtte. Forslag kan være
bønnevandringer i naturen for ulike land som blir forfulgt, det kan være å
skrive brev til forfulgte mennesker som trenger oppmuntringsbrev, eller
skape et arrangement som gir inntekter.
Be og for samarbeidsmenighetene våre i Brasil. Menighetene er:

INN

Santa Fe

Les teksten i Joh 15,18 – 16,4. Bruk god tid på å lese teksten hver for dere.
Hva utfordret dere spesielt i denne teksten?

Rio Preto

Den Norske kirke er kalt privilegiumskirken, med masse privilegier ikke
minst på et økonomisk plan. Hvordan opplever du det preger oss som kirke?

Aricatuba
Aparecida

