Mat i rette tid – samtaleopplegg Luk 12.41-48
ISBRYTER
Del gjerne en god regnværsopplevelse fra sommerferien!

OPP
Begynn gjerne med å synge en lovsang eller lytt til en CD med en
sang som setter Jesus i sentrum.
Be en stille bønn – et minutt i stillhet – om Åndens ledelse
Les bibelteksten sammen 2 ganger – gjerne høyt og så stille.
Bruk deretter 5 minutter i stillhet.
Del med hverandre en positiv tanke/oppdagelse hver fra teksten,
en tanke fra disse versa som sa deg noe om Jesus! Så skal vi komme
tilbake til den utfordrende slutten av teksten etter hvert, men gå nå
bevisst for tanker som du kjenner drar deg mot Jesus.
Del på den måten at alle får komme med sin tanke uten at dette blir
kommentert av noen av de andre i gruppa. En runde der alle får
mulighet til å si noe.
Etter runden der alle har fått dele – var det noe som ble nytt for
dere?

INN
Teksten handler om å forvalte det vi har fått av Jesus og gi det til
andre – Gi mat i rette tid

-

Bruk litt tid, og tenk hver for dere på en person fra barndom,
ungdom eller voksen alder som særlig har gitt deg mat i rette tid
med tanke på ditt forhold til troen – til Jesus.
Ta så en runde der dere forteller litt om personene som har gitt dere
mat.
De som opprinnelig hørte Jesus snakke om dette tenkte umiddelbart
på Israel – de var betrodd maten – Guds ord og vilje, men fariseerne
og de ledende hadde avvist det Gud ville og tatt valg som gjorde at
når vi kommer til år 70 – toppen noen tiår etter at Lukas skrev dette
så ble Jerusalem ødelagt og Israel slettet ut. De som leste dette den
gang vil tenke at det var det Jesus mente med ord som å hugge ned.
Altså det som skjedde med Israel.
Hva med oss i dag – kan det tenkes at vi også kan kjenne Jesus og
velge å være en kirke som ikke er med og gir mat i rette tid?
Hvordan kan vi sørge for at det ikke skjer med oss og vår menighet?

UT
Samtal litt – hvordan kan dere være personer som selv er med og gir
mat i rette tid
I forhold til barna
I forhold til venner og naboer

VINNE FOR JESUS - VOKSE I TRO

