at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 01 juni
Tema: Diakoni
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

Isbryter

Inn

Hvor mange ganger kommer du til å grille utendørs fra 1. mai og frem til
31. august i 2008 tror du?

Les Apgj 6, 1-6. De første diakoner blir her kalt til arbeid i menigheten.
Hva var begrunnelsen for at man trengte en slik tjeneste? Hva ble deres
jobb, tror du?

Hvor mange pølser blir det til sammen??? Gjør dette antallet deg
A – fornøyd med deg selv
B – litt mellom fornøyd med deg selv
C – missfornøyd med deg selv

Hva gjør mennesker som jobber med diakoni i dagens menigheter? Hva
gjør organisasjoner som jobber med diakonale prosjekter?

Kommer du til å endre på antallet pølser?

Har du selv hatt eller har nærkontakt med diakonale prosjekter eller
personer som arbeider med omsorg?

OPP

Ut

På sist gudstjeneste handlet det om hva vi som enkeltpersoner eller som
menighet gjør for dem Jesus kaller for ”mine minste”.

På sist gudstjeneste fikk vi se og vite noe om organisasjoner som KIA,
Crux, forsterbarnsorganisasjoner og andre prosjekt som ønsker å vie
tiden sin til å hjelpe de som er hjelpeløse i vårt land.

Les sammen prekenteksten for sist søndag – Matt 25, 31-40. Om Jesus
sagt dette inn i dagens samfunn, hvem tror du han hadde siktet til når han
sa; ”disse mine minste brødre”?

Hva slags diakonalt prosjekt eller enkeltpersoner kunne deres
cellegruppe blitt enige om å gjøre noe for i fellesskap?

Om du fikk i oppgave å be for en person, eller en bestemt gruppe av
personer av de som du tenker på som Jesu sine minste brødre, hvem
skulle det vært, hvem ville du plukket ut?
Nevn dette for gruppa, og ta en runde i bønn, der hver enkelt får en
mulighet til å be (inni seg eller høyt) for en eller flere av Jesu minste
brødre.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

