
 
 

Samtaleopplegg småfelleskap 4/VT2019 

Tekster til talen 31.mars 2019 

1. Les 1 Moseboken 28:10-22 

2. Les Johannes evangelium 1:43-51 

Spørsmål til samtale: 

1. Noen kommentarer eller spørsmål til talen? 

2. Les 1.Mosebok 28:10-22.  

a. Det blir sagt at Jesus er steinen eller klippen vi troende hviler med våre liv på. Hva 

innebær det for oss at Han er en klippe vi står på? 

3. Les Johannes evangeliet 1:43-51. 

a. Jesus sier her at de som følger Ham skal få se at engler går opp og ned over Ham. 

Han er himmelstigen som Jakob ser. Jesus sier på et annet sted at de som tror på 

Ham har fått en kilde av levende vann lagt inn i livet, ved den Hellige Ånd. Hva 

innebærer dette for oss? At himmeltigen står og gir oss direkte kontakt med 

himmelen, og at det som strømmer ned derfra er tilgjengelig i oss gjennom den 

Hellige Ånd? Prat om dette.  

4. Fra Lus til Betel. Det ble sagt at Lus står for et liv preget av denne verden, og der Gud ikke er 

regnet med i bildet. Betel betyr «Guds Hus» og innebærer en situasjon der Gud er til stede og 

virksom. Det å være bevisst på Guds tilstedeværelse og nærvær i livene våre skal være en 

kilde til forvandling og endring i livene våre. I talen ble det nevnt 6 eksempler fra Jakobs liv 

på hvilken påvirkning en bevissthet på Guds nærvær hadde på livet hans. Drøft disse, og se 

om dere har lignende erfaringer fra eget liv av hvordan Gud har fått forvandle dere.  

 

Aktuell informasjon: 

• Det nærmer seg konferansehelg: 

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. Barn- og ungdomsvirksomheten i menigheten. Be om ledere nok, og at vi skal være en 

menighet som fostrer sterke og frimodige etterfølgere av Jesus.  

2. Be om velsignelse for menighetens økonomi, om en økning i månedlige faste gaver sånn at 

virksomheten kan styrkes ytterligere.  


