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: ”Du er invitert”
Prekenen kan lyttes til på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO

Hvilke tanker trur dere Sakkeus gjorde seg når han satt der i treet?

Gudstjenester fremover
Neste gudstjeneste 13/12 – Gudstjeneste Ganddal Bydelshus – tale v Berit H
Kloster

Opplever du det lett eller vanskelig å invitere mennesker til
arrangement i ulik regi? Hvilke arrangement opplever du det lett og
hvilke er utfordrende?

24/12 – Gudstjenesten kl 14.30 og 16.00

I talen ble det snakket om viktigheten av å la seg invitere av Jesus. Les
Åp 22, 17. Hvordan møter du denne invitasjonen? Hva tenker du om
begrepet ”livets vann?”

Nytt evalueringsskjema ligger på www.bymenigheten-sandnes.no/evaluering

ISBRYTER
Nevn en av dine favorittegenskaper hos ett av dine familiemedlemmer.

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.
Be høyt sammen Salme 27 – les et vers hver på rundgang – la det være
en pause mellom hvert vers

INN
Les teksten i Luk 19, 1-10. Bruk god tid på å lese teksten hver for dere.
Hva utfordret dere spesielt i denne teksten?

Det ble snakket om hvor lett vi drikker av andre ”vannkilder” som gjør
oss tørste igjen. Det ble i den sammenheng snakket om pornografi og
alkohol. Det er mange kilder som en kan drikke av som ikke er det
levende vann.
Hva trur dere er de vanligste ”kildene” folk i vårt drikker av i dag?
Hvordan kan gruppesamlingene dere har bli samlinger hvor dere
enda mer lever ut den invitasjonen som gis i Åp 22,17?

UT
Vi har hatt en samtale med rektor på Vågen Videregående Skole ang
leie av lokaler der til høsten. De kan på nåværende tidspunkt ikke
love oss noe i den forbindelse, men skal komme tilbake til det i mai.
Be om at Gud må åpne dører slik at menigheten kan komme inn i det
lokalet.
I talen ble det nevnt bønnebehov i forbindelse med prosjektet ”mitt
nabolag” på Sola. Be om visdom og beskyttelse over lederne. Be om
muligheter til å vokse som kristne og at nye mennesker må kjenne seg
invitert og inkludert av fellesskapet
Be og for samarbeidsmenighetene våre i Brasil. Menighetene er:
Santa Fe, Rio Preto, Aricatuba, Aparecida

