
 
 

Samtaleopplegg småfelleskap 1/VT2018 

Tekster til talen 24.februar 

1. Les Efeserbrevet 6:10-20 

Spørsmål til samtale: 

1. Les vers 10: «Bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft». I talen brukes lignelsen her med at 
trening gjør kroppen vår sterk. Prat om hva dere tenker at det vil si å være sterk i Herren, og 
hvordan man kan bli det?  

2. Les vers 11-17. Her beskriver Guds rustning. Rustning er til for strid, og i dette tilfellet er 
rustningen for strid mot djevelen. Dette er et tema i talen. Prat om dette. Oppleves striden? 
Er vi bevisste på den?  

3. Rustningen består av sannhetens belte, rettferdighetens brynje, fredens evangeliums sko, 
troens skjold, frelsens hjelm og Åndens sverd. Prat om hva disse ulike delene innebærer, og 
på hvilken måte de hjelper oss til motstand mot de listige knepene som djevelen vil komme 
mot oss med.  

4. Les vers 18-20. Bønn er sentralt når vi strider, og er også et middel for at vi kan stride for 
hverandre. Ta gjerne en stund der dere ber for hverandre. Husk at Jesus har vunnet striden 
mot djevelen, og Hans navn er et mektig våpen man kan bruke mot den onde. Det er som en 
pistol mot en ellers sterk motstander. Uten Jesus er vi sjanseløse. Med Jesus er djevelen 
sjanseløs. 

Aktuell informasjon: 

 Det nærmer seg to konferansehelger: 
o Lørdag 30.mars har vi en dagskonferanse for kvinner sammen med «Kvinner i 

nettverk». Mirjam Røed Vilhelmsen og Elin Linde Fagerbakke taler. Det er to møter, 
et klokka 11 og et klokka 14. Mellom møtene serveres det lunsj.  

o Helgen 5-7.april har vi en konferanse med Martin Reen og Stefan Børjesson. Begge 
har profetiske tjenester, men med litt ulikt fokus. Martin bærer en åpenbaring av 
Guds nådes evangelium og den nye skapelsen vi er ved troen på Jesus, og fokuserer 
på hvordan vi kan leve våre liv med Jesus overnaturlig naturlig i hverdagen vår. 
Stefan fungerer særlig sterkt i nådegavene vi kaller kunnskapsord og helbredelse. 
Også han er opptatt av hvordan dette overnaturlige livet med Jesus kan være del av 
hverdagen vår. Dette er en helg du ikke vil misse!   

 Menighetsweekend 7-9.juni. I pinshelga skal vi på menighetsweekend på Vegårtun. Vi håper 
så mange som mulig av dere har anledning til å være med.  
 

Be gjerne for dette på gruppa: 

1. Menighetens misjonsarbeid. Vi arbeider fortsatt med å finne veien videre for hvor og 
hvordan vårt misjonsengasjement skal se ut. Be om klarhet for lederskapet og den gruppa 
som særlig jobber med dette.  

2. Barn- og ungdomsvirksomheten i menigheten. Be om ledere nok, og at vi skal være en 
menighet som fostrer sterke og frimodige etterfølgere av Jesus.  



 
 

3. Be om velsignelse for menighetens økonomi, om en økning i månedlige faste gaver sånn at 
virksomheten kan styrkes ytterligere.  


