Samtaleopplegg småfelleskap 2/VT2019
Tekster til talen 10.mars 2019
1. Les Hebreerbrevet 12:1-3
2. Les Matteus 16:24
3. Les Markus 6:30-44

Spørsmål til samtale:
1. Les Hebreerbrevet 12:1-3 og Matteus 16:24.
a. Prat generelt om tanker eller spørsmål dere får når dere leser disse versene.
b. På hvilken måte kan vi måtte ta opp korset vårt og fornekte oss selv i etterfølgelsen
av Jesus. Har dere konkrete eksempler fra eget liv?
2. Les Markus 6:30-44.
a. Nøkkelen i situasjonen med de 5000 som ble mettet var at disiplene kom med det de
hadde til Jesus. Dette gjelder også etterfølgelsen vår, og det som Gud ønsker å gjøre
gjennom livene våre. Hva har du i ditt liv som kan gis til ham? Prat litt om det, og ta
gjerne for dere følgende områder som ble nevnt i talen:
i. Ekteskapet/relasjonene deres
ii. Foreldrerollene våre
iii. Menigheten
3. Litt mer om hva dere har i livene deres. Hva ser dere hos hverandre? Hvilke gaver, hvilke
kvaliteter ser dere hos hverandre? Snakk om hva dere ser hos hverandre. Hvilke gaver og
ressurser har Gud gitt, som kan gi mat til andre når de satses inn i Guds rike?

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.

