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

INN – mot hverandre
Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 21. januar 2007
Tema:
”Tienden”

Noen er griske. Noen deler fritt av sitt. Noen er gjerrige. Noen sparer
seg i hel, og noen sløser. De fleste av oss føler oss midt i mellom disse
karikaturene et sted.

Isbryter

Hva slags forhold har du til penger? Prøv å sette ord på noe av det for
gruppa.

Hvem greier huske hva ByMenighetens 6 G’er står for? OG hva dreier
disse 6 G’ene seg om???

Les 2 Kor 9, 6-8 om viljen til å gi.

(Greier du ikke dette spørsmålet er du kvalifisert søker på menighetskurset i
slutten av februar…)

OPP – mot Gud
Temaet denne gangen er tienden. Be sammen om følgende:
-

Takk for Guds rike velsignelse over alt vi har fått
Be Gud om å lære deg mer om i ditt forhold og dine typer bånd
til penger og materielle ting.
Be Jesus lære deg skritt for skritt, i ditt tempo, hva han har tenkt
for deg på dette området i livet.

Syng gjerne sammen sangen ”Kjære Gud når eg ber”. Ett vers før dere
ber, og et vers etterpå som avslutning.

Bibelen holder frem tienden som en god ordning for oss mennesker.
Denne ordningen skal hjelpe oss å holde rett fokus i livet når det gjelder
forholdet til penger og materielle ting.
Hva er din erfaring med å gi? Del litt med gruppa. Prøv å være åpen
med hva du mener og føler. (Gruppa har taushetsplikt). Kanskje Gud gjennom
dette ønsker å lære deg noe om deg selv som du kan bruke videre i
livet...

UT – mot andre
ByMenigheten har valgt å gi videre 10% av alle penger som kommer
inn i form av offer og givertjeneste. 5% går til misjon i utlandet, og 5%
går til menighetsbyggende arbeid i Norge. Dette er noe vi kalkulerer
med når vi setter opp budsjett.

1 Kjære Gud når eg bed, lat min tanke kvile i fred frå alt stress i verda
omkring og all uro for daglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn,
slik at han kan forandre mitt sinn. Lat oss alle som trur på ditt ord, vera
saman
i
bøn
for
vår
jord.

Les 2 Kor 8, 2-5 om Makedonia menigheten som forbilde.

2 Hjelp meg, Gud, til å gi både pengar, arbeid og tid I den tenesta der eg
er sett Slik at eg kan forvalte den rett. Gi meg kraft til å dele mitt brød
Med dei menneska som er i nød. Hjelp meg søkje fornying og fred.
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.

Les Luk 6, 38 og 2 Kor 9, 6. Hva forteller disse skrftstedene oss om
sammenhengen mellom det å gi (givertjeneste) og det å få
(velsignelse)?? Sammenhengen her er noe vi har erfart som menighet
fra år til år. Har du erfart dette privat? I så fall på hvilken måte??

Hva tenker du når du hører om denne fattige menigheten som gav over
evne og frivillig? Hva kjennetegner en slik giverånd?

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

