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Samtaleopplegg
• Hva mener du er årsaken til at mange i Norge strever med å gi
tienden?
• Les Malakai 3, 8-10. Snakk om følgende setninger:
• Røve fra Gud
• Bringe til forrådshuset
• I talen ble det brukt et bilde av kaker og oppdeling. Påstanden
var at tienden hjelper oss å orientere våre liv rundt Gud. Hva
servere du Gud - rester eller det første kakestykket?

Gudstjenester fremover
12.10 kl 11.00 på Bydelshuset - Tema: 24/7/365
19.10 kl 11.00 på Rogaland Kultursender - Hvordan være rik?

Minnes du sangen
19.10 kl 19.00 på Kulturhuset. Billetter kjøpes på nettet

3 MÅNEDERS UTFORDRINGEN

ISBRYTER

I talen ble det gitt en utfordring om å prøve Gud med tienden i 3
måneder. Er du allerede en giver sender du mail til Kjell Martin
om at du vil øke beløpet til tienden. PS - oktoberdifferansen må
du ordne selv, da en ikke får endre beløpet så raskt på
avtalegiro. Så er det store spørsmålet:

INN

Har du gjort noe med den? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvem er de mest sjenerøse menneskene du kjenner? Hvordan
bruker de sin tid og sine penger?

Sitt litt hver for dere og tenk gjennom denne utfordringen.
• Husk at dersom det ikke fungerer så tar du bare kontakt med
Kjell Martin eller andre på kontoret, og vi vil uten spørsmål
justere den tilbake

OPP
UT

TILBEDELSE
Gjør et av følgende:
• Skriv på en lapp det du er takknemlig for - ett takkeemne for hver
lapp. Bruk så tid på å be/lese en og en lapp høyt for hverandre
som en takkestund
• Syng sammen, evt hør på musikk sammen
• Les høyt sammen Salme 145
• Del bønne og takkeemner og be sammen

FRA FORRIGE GANG
De to siste gang ble følgende utfordring gitt:
ü Diskuter i gruppen om dere kjenner noen - enkeltpersoner, sosiale
prosjekt, organisasjoner - som trenger en håndsrekning i form av
økonomiske midler eller annet denne høsten. Bestem dere for om dere
ønsker å gjøre noe som gruppe, og i sa fall hva dere vil gjøre over for de
dere ser trenger noe.

BIBEL
Les sammen 2 Kor 9

Hva har dere gjort med dette og hva har dette gjort med
dere?

• Hvilke tanker gjør du deg i møte med denne teksten?
• Er det noe i denne teksten du blir spesielt utfordret på?

SAMTALE TEKST/TALE
Tiende
• I talen ble det stilt et spørsmål om hvorfor Gud har velsignet oss
med rikdom her i Norge. Hva trur du er svaret på det?
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