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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 2 september
Tema: Hvordan være rik?
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

ISBRYTER
Dersom du hadde mulighet til å tale til de rikeste menneskene i Norge og
de ville seriøst lytte til deg – hva ville du ha sagt til dem?

OPP – mot Gud

(Givertjeneste handler i stor grad om tilbedelse, bruk derfor lang tid på dette punktet i dag)

Å tilbe Gud kan gjøres på ulike måter. Sang, bønn, lytt til musikk og
Bibellesning er noen områder for dette.
Velg gjerne ett av følgende alternativ:

•

Syng sammen - sangark med et utvalg sanger og besifring kan fås
ved henvendelse kontoret

•

Lytt sammen til sanger fra en CD

•

Be høyt sammen Salme 37,1-7 (evt hele salmen). Ta gjerne ett
vers hver. La det være en god pause til stillhet og takk mellom
hvert vers.

I talen ble det gitt en utfordring om å starte dagen med bønnen:
Gud du har velsignet meg med mer enn jeg trenger,
du har velsignet meg med rikdom,
men eg vil ikke stole på rikdommen,
men på deg som forsørger oss og gir oss det vi trenger.
Har du fulgt oppfordringen? Dersom ja – hva har den gjort med deg?
Dersom du ikke har gjort det – la deg utfordre til å prøve denne bønnen i
en uke.

INN – mot hverandre
Les teksten fra Mal 3,8-12. Hvilke umiddelbare tanker gjør du deg i møte
med denne teksten?
Hva trur du er årsaken til at de fleste kristne i vår del av verden har
problemer med å gi tiende?
Samtal om den bønnen som er nevnt under forrige punkt. Kjenner du
deg igjen i beskrivelsen? Hva trur du er årsaken til at vi ofte stoler mer
på vår rikdom enn Gud?
Snakk sammen om det å feire gudstjeneste i gruppene den 21 oktober.
Begynn den kreative prosessen! Husk dere starter med blanke ark, og
gudstjenesten skal være annerledes enn den som holdes på
Bydelshuset!

UT – mot verden
Som borgere i Norge er vi blant de aller rikeste menneskene i verden. Vi
har det vi trenger. Hvilket ansvar gir det til oss?
Finn et prosjekt som dere som gruppe vil støtte med et betydelig
beløp! Ikke la det være et press i forhold til størrelse, men la det gjerne
være slik at noe må prioriteres om i privatøkonomien for å få det til. Gi
til dette prosjektet som gruppe.
(ok – denne utfordringen kan være stor. Den er likevel viktig, og jeg
ønsker svært gjerne tilbakemeldinger fra de gruppene som tar den
utfordringen. Det vil gi oss vitnesbyrd om mennesker som våger å gå
foran oss andre)

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

