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: ”kall og tjeneste”
Prekenen kan lyttes til på www.bymenigheten-sandnes.no

INFO

Hva forbinder du med ordet kall?

Gudstjenester fremover
Neste gudstjeneste 17/1 og 24/1 – Gudstjeneste Ganddal Bydelshus

Er det slik at alle kristne har et kall?

Cellesøndag 7/2 – bruk tid på å planlegge den – Ha et mål om at den kan være av
betydning for andre mennesker
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
Nevn en av dine nyttårsforsetter i løpet av livet som du ikke har lykkes helt
med.

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

INN
Les teksten fra Domerne 6,11-16. Bruk god tid på å lese teksten hver for
dere. Hva utfordret dere spesielt i denne teksten?

I talen ble en utfordret på to kall – kallet til frelse og samfunn med Jesus,
og kallet til tjeneste. Har du noen opplevelser av Gud har kalt deg og
brukt deg til små eller store ting i hverdagen?
Les teksten fra Matt 9, 35 – 38. Der utfordres det på at høsten er stor,
men arbeiderne få. 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!”

UT
Det er cellesøndag 7/2. Begynn planleggingen av cellesøndagen både
praktisk og i bønn!
De fleste av dere har mobil med alarm funksjon. Still alarmen inn slik at
den ringer daglig kl 09.37 – la det så fungere som en påminnelse om
den oppfordring som ligger i teksten fra Matt 9, 37-38!
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.

