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

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 14 september - Tema: ”Hvordan være rik – del 3”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no – samtaleopplegget kan fritt benyttes til ikkekommersiell bruk

Info
Frivillighetsfest
Det blir frivillighetsfest torsdag 6 november. Påmelding må skje snarest til
kontoret på adressen post@bymenigheten-sandnes.no

Del med hverandre de tanker du gjorde deg i møte med denne teksten?

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

Måten vi forvalter våre penger på har en konsekvens for de kommende
tider. Hva tenker du om det som står i 1 Tim 6,19?

INN – mot hverandre/planlegging cgudstjeneste
Isbryter:
Finanskrisen er et ord vi hører mye om i dag. Det finnes og andre
hendelser vi definerer som ”kriser” – ha en runde på hvor mange kriser
dere har hørt om de siste to ukene.

Les sammen 1 Tim 6, 17-19

Bibelen forteller oss viktigheten av å være rik i Gud, slik at vi kan ”gripe
det virkelige liv!” Hva er de største hindringene dere ser hindrer
mennesker i dag for å være rike i Gud?
Dersom dere våger i gruppen – sett et kryss på skalaen under for
hvordan du vil karakterisere ditt liv i Gud? Husk det er lov på føle seg rik
i Gud uten at en trenger å ”ha dårlig samvittighet”.

OPP – mot Gud

1
2
(fattig i Gud)

Tilbedelse

Dersom du havnet på 5 eller lavere – be gruppen om hjelp til å vokse i
din åndelige rikdom. Dersom du havnet på 6 eller høyere, vær
takknemlig for det som er gitt deg.

Tilbedelse – Bønn - Bibel

•
•
•
•

Syng noen sanger sammen
Les Ef 1,3-14 – først et vers – og så finn et takkeemne i verset –
takk for det – og så neste vers –finn takkemner osv…
Ha gjerne en fin CD på i bakgrunnen – sett dere hver for seg og
takk Gud for det som du ønsker å takke han for
Andre måter dere kan få fokus på Gud gjennom tilbedelse av Han

Bibel
Les teksten fra Lukas 12, 13-21 hver for dere. Bruk gjerne metoden –
stillhet (forbered deg på teksten) – les (sakte og mange ganger) – mediter
(over vers som du stoppet opp for) – be (over det Den Hellige Ånd viste
deg i denne teksten)

3

4

5

6

7

8
9
(rik i Gud)

UT – mot verden
I talen ble det nevnt at dersom vi lærer å være rike på en god måte, så
vil det være et vitnesbyrd for denne verden som kan trekke mennesker
til seg.
Er det noen enkle grep du kan gjøre for å la din forvaltning bli et
vitnesbyrd? Eks: Skaff deg ett eller flere fadderbarn, støtt en humanitær
organisasjon med ett eller flere engangsbeløp osv…

