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: ”Å søke Jesus Kristus”
Prekenen kan lyttes til på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO

INN

Gudstjenester fremover
Neste gudstjeneste 7/3og 14/3 – Gudstjeneste Ganddal Bydelshus

Hva er det i påskens budskap som gir deg mest glede?

Dialogkafe 17/3 – hjertelig velkommen – husk påmelding på websidene. Denne
kvelden kan og erstatte gruppa sin samling dersom det er enighet om det.
Misjonsselskap – 7/3 på Ebeneser. Det blir et sterkt Brasilfokus denne kvelden!
”Rasteplass for kvinner” – husk påmelding.
Husk oppfordringen om å gi noen leker til minigjengen! Ta de gjerne med på neste
gudstjeneste!

I talen ble du utfordret til å gi ditt åndelige liv et terningkast på den
nåværende situasjonen. Hvilket terningkast vil du gi deg selv akkurat nå?
Les Rom 7, 15-21. Opplever du ofte denne ”kampen” i ditt ønske om å
søke Jesus Kristus?
I hvilke situasjoner/perioder er det lettest for deg ”å søke Jesus” og i
hvilke er det vanskeligst?

Se våre websider for mer detaljert informasjon

I talen ble du utfordret til å lage en konkret plan nå i fasten for hvordan
du kan søke Jesus i denne tiden frem mot påsken. Hvordan kan denne
fastetiden fungere som en forberedelsestid for deg for påskens
hendelser.

ISBRYTER

Cellegruppeopplegget for to ganger siden inneholdt konkrete 5
årsutfordringer. Har dere jobbet med dem? Del i så fall dette sammen!

Har dere noen vaner/ritualer/tradisjoner i forbindelse med fastetiden?

UT

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

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 4 – les et vers hver på rundgang –
la det være en pause mellom hvert vers

Sist gang jobbet dere med tanke på neste cellesøndag. Er det ting dere
trenger å jobbe videre på med dette allerede nå? Neste cellesøndag er
helgen etter påske!
Be og for samarbeidsmenighetene våre i Brasil. Menighetene er:Santa Fe,
Rio Preto, Aricatuba, Aparecida
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.

