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: ”Tro på hjemmebane 1”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO
Gudstjenester evaluering
Har du husket vårt nye evalueringsskjema –
www.bymenigheten-sandnes.no/evaluering

Ut fra tanken om at Guds bud kan fungere som et treningsprogram for
oss, ble det fremhevet at det å ha faste møtepunkt med Jesus utgjør
forskjellen for balanse og ubalanse i livet.
Ta en runde rundt bordet med følgende spørsmålsstillinger:

Neste gudstjeneste er 18 oktober kl 11.00 på Bydelshuset

-

Hva er din erfaring med faste møtepunkt med Gud?

-

Hva tror du er grunnen for at disse kan være balanserende
på hverdagen?

ISBRYTER
Hva er du mest redd for i livet? Hva er ditt dypeste ønske?

UT
Les teksten i 5. Mosebok 6, 4-9 sammen. Det ble stanset med 2 poeng fra
dette i prekenen. Det andre var:

OPP
I preika til dette temaet ble vi minnet om viktigheten av å ha Jesus i sentrum
i vår hverdag som voksne rollemodeller.
Har du en rytme i din hverdag hvor du setter av tid sammen med Jesus?
Hvordan ordner du tiden med Gud i ditt liv? Fortell gjerne gruppa om
hvordan du gjør det, eller hvordan du har erfart at det kan fungere
tidligere i ditt liv.
Avslutt denne delen med å takke Gud for hans tilstedeværelse i den
enkeltes liv og hjem. Takk Jesus for at før du tenker tanken på at han finnes
hver morgen, er han hos deg i ditt hjem og ditt voksenliv. Be ham om å
beskytte deg og dine.

-

Ut fra tanken om at Guds bud kan fungere som et treningsprogram for
oss, ble det fremhevet viktigheten i at man aldri skal prøve å lære andre
noe annet enn man gjør selv.
Ta en runde rundt bordet med følgende problemstillinger:
-

Kartlegging: Hvem i ditt liv tror du ser opp til deg når det
gjelder tro og tvil?

-

I følge bibelen er det disse personene som kalles dine
disipler. Er dette klart for både deg og dem?

-

Er din tro et speilbilde av dine foreldre? Hvordan kan du i
så fall se det?

-

Hvordan kommuniserer du ditt kristenliv til de som ser opp til
deg? Er du obs på at du aldri skal prøve å lære andre noe
annet enn det du selv gjør?

Forslag til sang: ”Nærmere deg min Gud.”

INN
Les teksten i 5. Mosebok 6, 4-9 sammen. Det ble stanset med 2 poeng fra
dette i prekenen. Det første var:
-

Elske Herren din Gud

Av hele ditt hjerte

