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: ”En tro som varer”
Prekenen kan lyttes til på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO
Gudstjenester fremover
Neste gudstjeneste 14/2 og 21/2 – Gudstjeneste Ganddal Bydelshus

Tenk deg 5 år frem i tiden. Hva håper du da har skjedd på følgende
områder i livet ditt: (Noter det på et ark)

Cellesøndag 7/2 – bruk tid på å planlegge den – Ha et mål om at den kan være av
betydning for andre mennesker

Troslivet

Husk oppfordringen om å gi noen leker til minigjengen! Ta de gjerne med på neste
gudstjeneste!
Nytt evalueringsskjema ligger på www.bymenigheten-sandnes.no/evaluering - håper
dere vil bruke tid på å gi tilbakemeldinger på ting som fungerer og som kan gjøres
bedre!

ISBRYTER
Si 3 ting som gleder deg mest med ByMenigheten – Sandnes!

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.
Eks kan være å be høyt sammen Salme 119, 89-112 – les et vers hver på
rundgang – la det være en pause mellom hvert vers

INN
Les teksten fra Apg 20, 18-35. Bruk god tid på å lese teksten hver for
dere. Hva utfordret dere spesielt i denne teksten?

Etterfølgelsen av Jesus
Familielivet
Menighetslivet
Dersom du fortsetter livet ditt i den retningen som du går nå – vi du da nå
disse målene? Hva er evt de største hindringene for at det kan skje?
I talen utfordret Helge på at de to største faren for ”En tro som varer” og
etterfølgelsen, er sløvhet og krevende situasjoner. Er dette noe som
utfordrer deg om dagen på en konkret måte? Hva ønsker du evt å gjøre
med dette, og hva kan evt cellegruppene bidra med? Prøv å være så
konkret som mulig – og be om oppfølging på de bestemmelser du tar!

UT
Det er cellesøndag 7/2. Begynn planleggingen av cellesøndagen både
praktisk og i bønn!
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.
Bruk tid på å be om at høstens Herre må drive ut arbeidere. Be særlig
for misjonær Mona Dysjeland, for samarbeidsmenigheten våre i Rio Preto,
Santa Fe, Aricatuba og Aperecida. Be og for hver enkelt i gruppen at en
må være villig til å være en arbeider i ”Guds åker!”

